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บทที ่2 
ข้อมูลพืน้ฐานจังหวดันครราชสีมา 

 
ในส่วนน้ีเป็นการกล่าวถึงขอ้มูลทัว่ไปของจงัหวดันครราชสีมา โดยแบ่งเป็น 9 ประเด็น ไดแ้ก่ 

ด้านกายภาพและภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ประกอบด้วย การศึกษา การสาธารณสุข การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ศาสนา วฒันธรรม กีฬาและนนัทนาการ ดา้น
การเกษตร ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นพาณิชยกรรม ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบดว้ย การคมนาคมและ
ขนส่ง การผงัเมือง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้น
การเมือง รวมทั้ งการจัดการภาคราชการทั้งส่วนภูมิภาคและท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงสามารถแสดง
รายละเอียดในแต่ละประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 
 
2.1 ลกัษณะด้านกายภาพและด้านภูมิศาสตร์ 

2.1.1 ทีต่ั้ง อาณาเขต และขนาด 
จงัหวดันครราชสีมาตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ บนท่ี

ราบสูงโคราช ระหวา่งละติจูด 14 องศา 7 ลิปดาเหนือ ถึงละติจูด 15 องศา 46 ลิปดาเหนือ และลองติจูด 
101 องศา 11 ลิปดาตะวนัออก ถึงลองติจูด 103 องศา สูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 187 เมตร มีพื้นท่ี
ติดต่อกับภาคกลางและภาคตะวนัออกของประเทศ ตวัจงัหวดัอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทาง
รถยนตร์ะยะทาง 255 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟระยะทาง 264 กิโลเมตร จงัหวดันครราชสีมาไดช่ื้อวา่
เป็นประตูสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีมีเส้นทางการคมนาคมเช่ือมโยงไปยงัจงัหวดัต่าง ๆ ทั้งภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคเหนือ และชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก ท าให้จงัหวดั
นครราชสีมาเป็น “เมืองศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งอนัดบั 2 ของประเทศ” รองจากกรุงเทพมหานคร  

จงัหวดันครราชสีมามีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียงต่างๆ ดงัน้ี ทิศเหนือ ติดต่อกบั
จงัหวดัชยัภูมิและจงัหวดัขอนแก่น ทิศใต ้ ติดต่อกบัจงัหวดัปราจีนบุรี จงัหวดันครนายกและจงัหวดั
สระแกว้ ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัจงัหวดับุรีรัมยแ์ละจงัหวดัขอนแก่น และทิศตะวนัตก ติดต่อกบัจงัหวดั
สระบุรีและจงัหวดัลพบุรี 

จงัหวดันครราชสีมาเป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดพื้นท่ีมากท่ีสุดในประเทศไทย คือมีขนาดพื้นท่ี
ประมาณ 20,493.96 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,808,728 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.13 ของพื้นท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีขนาดใหญ่กว่าจงัหวดัอุบลราชธานีและอุดรธานี ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีมีขนาด
ใหญ่อนัดบั 2 และ 3 ของภาค เท่ากบั 1.2 และ 1.5 เท่า ตามล าดบั การมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ท าให้มีความ
ไดเ้ปรียบในดา้นแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการใชท่ี้ดินในดา้นต่าง ๆ  
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ตารางที ่2 แสดงขนาดพื้นท่ี และระยะทางของอ าเภอจากตวัเมืองนครราชสีมา 

อ าเภอ 
ขนาดพืน้ที่ 
(ตร.กม.) 

ระยะทางจากตวั
เมอืงนครราชสีมา 

อ าเภอ 
ขนาดพืน้ที่ 
(ตร.กม.) 

ระยะทางจากตวั
เมอืงนครราชสีมา 

ปากช่อง 1,825.17 85 จกัราช 501.672 40 
ครบุรี 1,816.85 58 หว้ยแถลง 495.175 65 
ด่านขนุทด 1,428.14 84 คง 454.737 79 
ปักธงชยั 1,374.32 34 พระทองค า  359.522 45 
สีคิ้ว 1,247.07 45 เทพารักษ ์ 357.465 90 
เสิงสาง 1,200.24 88 ล าทะเมนชยั 308.457 120 
วงัน ้าเขียว 1,130.00 70 บวัใหญ่ 305.028 101 
พิมาย 896.871 60 ขามสะแกแสง 297.769 50 
สูงเนิน 782.853 36 เมืองยาง 255.522 110 
เมือง 755.596 0 เฉลิมพระเกียรติ 254.093 18 
โนนสูง 676.981 37 บา้นเหล่ือม 218.875 85 
ประทาย 600.648 97 ขามทะเลสอ 203.605 22 
หนองบุญมาก 590.448 52 โนนแดง 193.407 75 
โนนไทย 541.994 28 สีดา 162.825 85 
ชุมพวง 540.567 98 แกง้สนามนาง 107.258 130 
โชคชยั 503.917 30 บวัลาย 106.893 103 
ท่ีมา : กลุ่มงานยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั ส านักงานจังหวดันครราชสีมา  (2553) 
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แผนที ่1 แผนท่ีประเทศไทยแสดงท่ีตั้งจงัหวดันครราชสีมา 
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2.1.2 ลกัษณะภูมิประเทศ  
ลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดันครราชสีมามีทั้งท่ีเป็นภูเขา เนินเขา ท่ีราบลูกคล่ืนและ

ท่ีราบ ซ่ึงถา้จ าแนกตามความแตกต่างออกเป็นเขตภูมิประเทศ สามารถจ าแนกได ้5 เขต ดงัน้ี 
1) เขตภูเขาสูงทางตะวนัตกเฉียงใต้และทางใต้ มีพื้นท่ีประมาณ 4,421.76 ตาราง

กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 21.50 ของพื้นท่ีจงัหวดั มีความสูงมากกว่า 300 เมตร จากระดบัน ้ าทะเล       
ปานกลาง มีเทือกเขาท่ีส าคญั 3 แนว คือ 1) เทือกเขาดงพญาเยน็ 2) เทือกเขาสันก าแพง และ 3) เทือกเขา
ผาแดง เขายายเท่ียง เขาเคลียด ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดถึงลูกคล่ืนลอนชนัเนินเขา
และภูเขา ซ่ึงควรจะปล่อยใหเ้ป็นพื้นท่ีป่าไมต้น้น ้าล าธาร แต่เกษตรกรไดบุ้กรุกใชท่ี้ดินในการปลูกพืชไร่ 
เช่น ขา้วโพด มนัส าปะหลงั เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีสูงชนั ดินจึงถูกชะลา้งพงัทลายไดง่้าย ท าให้ดินมีความ
เส่ือมโทรมอยา่งรวดเร็ว หรือเป็นดินต้ืนปนกรวดและหิน ปัจจุบนัยงัมีการบุกรุกอีกรูปแบบหน่ึง คือ การ
สร้างสนามกอลฟ์ รีสอร์ท โรงแรม โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขารอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

2) เขตพื้นท่ีราบลูกคล่ืนทางตะวนัตกเฉียงใต้ มีพื้นท่ีประมาณ 986.39 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 4.80 ของพื้นท่ีจงัหวดั มีความสูงอยูใ่นช่วง 250 - 400 เมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ี
ราบลูกคล่ืนลอนลาดถึงลูกคล่ืนลอนชนั ท าให้เขตน้ีมีการปลูกพืชไร่เป็นหลกั โดยเฉพาะขา้วโพดเล้ียง
สัตวแ์ละไมผ้ล นอกจากน้ียงัมีการเล้ียงสัตว์ การท าฟาร์มโคเน้ือและโคนม เช่น ท่ีฟาร์มโชคชัย บาง
บริเวณใชพ้ื้นท่ีท าสวนเกษตรและสนามกอลฟ์ 

3) เขตพื้นท่ีราบลูกคล่ืนตอนกลางมีพื้นท่ีประมาณ 8,203.06 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 39.90 ของพื้นท่ีจงัหวดั มีความสูงอยูใ่นช่วง 200 - 300 เมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็น
ท่ีราบลูกคล่ืนลอนลาด ยกเวน้บริเวณใกลเ้ชิงเขามีลกัษณะเป็นลูกคล่ืนลอนชนั มีท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น ้ ามูล
และสาขา เช่น ล าตะคอง ล าพระเพลิง ล าแชะ จากลกัษณะภูมิประเทศดงักล่าว ท าให้มีการปลูกพืชไร่กนั
มาก โดยเฉพาะมนัส าปะหลงั ออ้ย แตงโม นอกจากน้ียงัมีการปลูกไมผ้ล เช่น มะม่วง มะขาม เป็นตน้ 
ส่วนบริเวณท่ีราบริมแม่น ้ามีการท านาและปลูกพืชผกั อยา่งไรก็ตามพื้นท่ีส่วนใหญ่ถูกปล่อยใหร้กร้างวา่ง
เปล่าหรือเป็นป่าเส่ือมโทรม บางบริเวณมีการสร้างรีสอร์ท สนามกอล์ฟ และสวนเกษตร เช่น ท่ีอ าเภอ
โชคชยั อ าเภอปักธงชยั อ าเภอวงัน ้าเขียว และอ าเภอสีคิ้ว เป็นตน้ 

4) เขตพื้นท่ีราบลูกคล่ืนตอนเหนือ มีพื้นท่ีประมาณ 783.60 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น  
ร้อยละ 3.80 ของพื้นท่ีจงัหวดั มีความสูงอยูใ่นช่วง 200-250 เมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลูกคล่ืน
สลบักบัท่ีนา พื้นท่ีราบลูกคล่ืนจะมีการปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะมนัส าปะหลงั ออ้ย และปอ ส่วนพื้นท่ีต ่าท่ี
อยูร่ะหวา่งลูกคล่ืนจะใชพ้ื้นท่ีท านา ปลูกพริก แตงโม เป็นตน้ 

5) เขตพื้นท่ีราบตอนเหนือ มีพื้นท่ีประมาณ 6,175.23 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 30 
ของพื้นท่ีจงัหวดั มีความสูงอยู่ในช่วง 130-200 เมตร ลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบจนถึงค่อนขา้ง
ราบเรียบของแม่น ้ามูลและสาขา และเป็นท่ีราบลุ่มท่ีกวา้งท่ีสุดในจงัหวดันครราชสีมา พื้นท่ีส่วนใหญ่ใช้
ในการท านา ส่วนท่ีเนินหรือโคกจะเป็นท่ีตั้งชุมชนหรือหมู่บา้นต่าง ๆ 
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แผนที ่2 แสดงลกัษณะภูมิประเทศ จงัหวดันครราชสีมา 
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2.1.3 ลกัษณะทางธรณวีทิยา 
ตะกอน และหินต่างๆ ในจงัหวดันครราชสีมา ไดรั้บการจ าแนกตามสภาพแวดลอ้มการ

เกิด อาย ุและลกัษณะ ไดด้งัน้ี 
1) ตะกอนน ้ าพาใหม่ในท่ีราบน ้ าท่วมถึง เป็นตะกอนท่ีเกิดใหม่อายุนอ้ยกวา่ 10,000 ปี 

พบตามพื้นท่ีสองขา้งล าน ้ าสายส าคญัไหลผ่านท่ีราบ เช่น แม่น ้ ามูล ล าตะคอง และล าพระเพลิง มีพื้นท่ี
ประมาณ 1,255.90 ตารางกิโลเมตร ตะกอนส่วนใหญ่เป็นพวกดินเหนียว ทรายแป้งและทราย ให้ก าเนิด
ดินเหนียวและดินร่วนท่ีเหมาะสมต่อการปลูกขา้ว 

2) ตะกอนน ้าพาค่อนขา้งใหม่ถึงเก่าบนตะพกัลุ่มน ้า อายรุะหวา่ง 10,000 ปี ถึง 24 ลา้นปี 
มีพื้นท่ีประมาณ 793.25 ตารางกิโลเมตร ตะกอนส่วนใหญ่เป็นทราย ทรายแป้งและกรวด มกัพบชั้นหิน
ศิลาแลงและดินศิลาแลง บางแห่งมีการสะสมของกรวดและไมก้ลายเป็นหินจ านวนมาก เน่ืองจากเป็น
ตะกอนเน้ือหยาบท่ีผ่านการชะลา้งมานาน ส่วนใหญ่เป็นป่าเส่ือมโทรม พื้นท่ีปลูกพืชไร่หรือเป็นแหล่ง
กรวดลูกรัง 

3) หมวดหินภูทอก อายุประมาณ 22-55 ลา้นปี มีพื้นท่ีประมาณ 7,588.72 ตารางกิโลเมตร 
ลกัษณะเด่นของหมวดหินภูทอก คือ เป็นหินทรายสีแดงแบบอิฐหรือสีน ้ าตาลแกมแดง เม็ดทรายละเอียด
ถึงปานกลาง วางตวัอยู่บนชั้นเกลือหินของหมวดหินมหาสารคาม ฉะนั้นหากหมวดหินภูทอกสึกกร่อน
ไปมาก ชั้นเกลือจะอยูใ่กลผ้ิวดินมากข้ึน ท าให้น ้ าใตดิ้นและดินเค็ม บางพื้นท่ีมีการน าเอาเกลือข้ึนมาใช้
ประโยชน์ ไดแ้ก่ อ าเภอพิมาย อ าเภอโนนสูง อ าเภอโนนไทย อ าเภอพระทองค า เป็นตน้ 

4) หมวดหินโคกกรวด อายุประมาณ 100 ลา้นปีก่อน มีพื้นท่ีประมาณ 3,560.10 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบดว้ย หินทรายแป้ง และหินทรายสีน ้ าตาลแกมแดง ลกัษณะเด่น คือ มีหินกรวดมนปน
ปูนสีน ้าตาลแกมแดงแทรกอยูเ่ป็นหยอ่ม ๆ การท่ีหมวดหินน้ีไดรั้บอิทธิพลจากการยกตวัเพียงเล็กนอ้ย ท า
ให้เกิดภูมิประเทศแบบลูกคล่ืนลอนลาด ดินท่ีไดจ้ากการสลายตวัของหมวดหินน้ี เป็นดินทรายหรือดิน
ร่วนปนทราย การระบายน ้าดี เหมาะในการปลูกพืชไร่  

5) หมวดหินภูพาน อายุประมาณ 120 ล้านปีก่อน มีพื้นท่ีประมาณ 716.70 ตาราง
กิโลเมตร ส่วนใหญ่จะเป็นหินทราย หินทรายปนกรวด  หินกรวดมน สีขาว เทาอ่อน และสีส้มอ่อน เป็น
หมวดหิน ท่ีมีความตา้นทานต่อการผุสลาย ท าให้เหลือเป็นเนินหรือภูเขาโดด ๆ ลกัษณะแบบสันอีโต้
หรือเควสตา เช่น เขาพริก เขาต าแย เขาภูหลวง เขาจมูกแขก ซ่ึงพบแถบอ าเภอสีคิ้วและอ าเภอปักธงชยั 
ดินท่ีได้จากการสลายตวัของหมวดหินน้ี เป็นดินทรายหยาบ ขาดความอุดมสมบูรณ์ ปลูกพืชไม่ค่อย
ไดผ้ล พื้นท่ีจึงถูกทิ้งใหว้า่งเปล่าหรือเป็นป่าเส่ือมโทรม 

6) หมวดหินเสาขวั อายุประมาณ 130 ลา้นปีก่อน พบเป็นแนวยาวอยูร่ะหวา่งหมวดหิน
ภูพานกับหมวดหินพระวิหาร มีพื้นท่ีประมาณ 1,180.65 ตารางกิโลเมตรของจงัหวดันครราชสีมา 
ประกอบด้วยหินทรายแป้งสีแดง สีเทาและสีน ้ าตาลแดง บางคร้ังอาจมีสีเขียวปนอยู่ หินทรายแป้งน้ี



15 

ค่อนขา้งผสุลายไดง่้าย ท าให้กลายเป็นท่ีราบหรือท่ีราบเชิงเขาระหวา่งเนินเขา หรือหนา้ผาของหมวดหิน
ภูพานกบัหมวดหินพระวหิารท่ีมีความตา้นทานต่อการผสุลายตวัสูงกวา่ 

7) หมวดหินพระวิหาร อายุประมาณ 140 ลา้นปีก่อน พบเป็นแนวยาวต่อจากหมวดหินเสาขวัมี
พื้นท่ีประมาณ 2,483.25 ตารางกิโลเมตร โดยส่วนใหญ่เป็นหินทราย มีสีแดงอ่อนไปจนถึงสีน ้ าตาลสนิม
เหล็ก เมด็ทรายมีขนาดปานกลาง เป็นหินทรายท่ีตา้นทานมาก และผา่นเวลาสึกกร่อนนอ้ยกวา่หมวดหิน
ภูพาน จึงท าให้เกิดเป็นภูเขาท่ีมีแนวยาวต่อเน่ืองกนั ตามแนวเทือกเขาสันก าแพง เขาผาแดง เขายายเท่ียง 
และเขาเคลียด เม่ือสลายตวัจะไดดิ้นเน้ือหยาบความอุดมสมบูรณ์ต ่า 

8) หมวดหินภูกระดึง อายุประมาณ 170 ลา้นปีก่อน พบเป็นแนวต่อจากหมวดหินพระวิหาร มี
พื้นท่ีประมาณ 453.23 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ยหินดินดานและหินทรายแป้งท่ีไม่แข็งนกั มีสีม่วง
แดงเป็นส่วนใหญ่ อาจมีหินทรายและหินกรวดมนปนปูนสลบัอยู่บา้ง หมวดหินน้ีสลายตวัค่อนขา้งง่าย ท า
ให้เกิดพื้นท่ีเกือบราบ ดินมีสีน ้ าตาลอมม่วง โดยเฉพาะบริเวณเข่ือนล าตะคองติดต่อถึงต าบลจนัทึก อ าเภอ
ปากช่อง พื้นท่ีบริเวณน้ีอยูใ่นเขตเงาฝน ขาดน ้าในการเกษตร ส่วนใหญ่จึงถูกปล่อยเป็นท่ีโล่งหรือป่าละเมาะ 

9) หมวดหินหว้ยหินลาด อายปุระมาณ 220 ลา้นปีก่อน พบเป็นบริเวณแคบ ๆ ในอ าเภอปากช่อง 
มีพื้นท่ีประมาณ 79.57 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ย หินกรวดมน หินดินดานและหินทราย ส่วนใหญ่มี
สีเทาถึงเทาอ่อน น ้ าตาลแกมเหลืองและอาจมีน ้ าตาลแกมแดงสลบัอยู่ดว้ย หมวดหินน้ีผุสลายไดง่้าย ท า
ให้เกิดภูมิประเทศแบบท่ีราบจนถึงท่ีราบลูกคล่ืน เน่ืองจากอยูใ่นบริเวณอบัฝน พื้นท่ีส่วนใหญ่จึงถูกทิ้ง
ใหร้กร้างวา่งเปล่าหรือมีลกัษณะเป็นป่าละเมาะ 

10)  หมวดหินราชบุรี อายุประมาณ 280 ลา้นปีก่อน มีพื้นท่ีประมาณ 1,307.79 ตารางกิโลเมตร 
ส่วนใหญ่เป็นหินปูนสีเทาอ่อน มกัปรากฏซากดึกด าบรรพพ์วกปะการังและคตขา้วสาร นอกจากหินปูน
แลว้ยงัมีหินชนวนและหินดินดานท่ีแปรสภาพเล็กนอ้ย (หินกาบ) ส่วนดินท่ีไดจ้ากการผุสลายของหินปูน 
มกัเป็นพวกดินเหนียวสีแดงอมเหลือง ความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งต ่าแต่มีการระบายน ้ าดี เหมาะในการ
ปลูกพืชไร่ บางบริเวณดินมีอินทรีย์วตัถุเป็นองค์ประกอบอยู่จ  านวนมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติปานกลางถึงสูง เป็นดินเหนียวมีสีน ้ าตาลถึงน ้ าตาลด า ท าให้มีความเหมาะสมมากในการปลูก
พืชไร่ ไมผ้ลหรือพืชผกัต่างๆ ไดแ้ก่ ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง  

11)  หมวดหินอคันี ท่ีพบในจงัหวดันครราชสีมา มีดงัน้ี 
ก. หินบะซอลต ์(Basalt) อายปุระมาณ 1-2 ลา้นปีก่อน มีพื้นท่ีประมาณ 700.60 ตาราง

กิโลเมตร เป็นหินท่ีมีเน้ือละเอียดสีด าหรือสีน ้ าตาล บางบริเวณมีรูพรุนเล็กนอ้ย เม่ือผุสลายตวัในท่ีดินจะ
ไดดิ้นเหนียวสีแดง เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ นอกจากน้ียงัสามารถใชใ้นการก่อสร้างแทนหินปูน 

ข. หินไรโอไลต ์แอนดีไซต์ (Rhyolite and Design) และหินกรวดเหล่ียมภูเขาไฟ อายุ
ประมาณ 250 ลา้นปีก่อน มีพื้นท่ีประมาณ 602.00 ตารางกิโลเมตร เป็นหินท่ีแทรกดนักลุ่มหินโคราช
ข้ึนมาภายหลงั ท าใหก้ลายเป็นพื้นท่ีภูเขาสูง โดยเฉพาะเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ท่ีเป็นป่าตน้น ้าล าธาร 
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ค. หินแกรนิต (Granite) และแกรโนไดโอไรต์ (granodiorite) อายุ 230 ลา้นปีก่อน มี
พื้นท่ีประมาณ 179.04 ตารางกิโลเมตร เป็นหินอคันีท่ีเยน็ตวัภายในผิวโลก แต่โผล่ข้ึนมาให้เป็นเนินดิน
เน่ืองจากวตัถุท่ีปิดทบัอยูผ่สุลายไปดินท่ีไดจ้ากการสลายตวัของหินแกรนิตและแกรโนไดโอไรตจ์ะมีเน้ือ
หยาบ เหมาะแก่การเพาะปลูกปานกลางถึงต ่า บริเวณท่ีพบหินแกรนิตมกัพบสายแร่แทรกอยู่ด้วย เช่น 
ต าบลจนัทึก พบแร่ทองแดง และท่ีอ าเภอวงัน ้าเขียว พบแร่เหล็ก หินแกรนิตสามารถน าไปตดัและขดัเป็น
หินประดบัได ้

กล่าวโดยสรุปไดว้่าชนิดแร่ท่ีพบมากในจงัหวดันครราชสีมา ไดแ้ก่ เกลือหิน (Rock 
Salt) พบมากในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอโนนไทย อ าเภอโนนสูง อ าเภอขามสะแกแสง อ าเภอด่านขุนทด 
อ าเภอแก้งสนามนาง อ าเภอพิมาย อ าเภอบา้นเหล่ือม อ าเภอจกัราช อ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอพระทองค า 
อ าเภอบวัลาย อ าเภอเมืองยาง อ าเภอล าทะเมนชยั อ าเภอสีดา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และอ าเภอคง ส่วน
หินบะซอลต์ (Basalt) เพื่อการอุตสาหกรรมพบมากในเขตอ าเภอโชคชัย อ าเภอหนองบุญมาก และ
อ าเภอครบุรี หินโดโลไมต ์(Dolomite) หินปูน (Limestone) และหินอ่อน (Marble) พบมากในเขตอ าเภอ
ปากช่อง หินเอเมอร่ี (Emery) พบมากในเขตอ าเภอวงัน ้ าเขียว และหินบอลเคลย ์(Ball Clay) พบมากใน
เขตพื้นท่ีอ าเภอปากช่อง อ าเภอสีคิ้ว และอ าเภอสูงเนิน 
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แผนที ่3 แสดงลกัษณะทางธรณีวทิยา จงัหวดันครราชสีมา 
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2.1.4  ลกัษณะภูมิอากาศ 
ลกัษณะภูมิอากาศทัว่ไปของจงัหวดันครราชสีมาอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ 

มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยปกติจะเร่ิมตั้ งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ท่ีมี
แหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีนพดัพาเอามวล
อากาศเยน็และแห้งจากแหล่งก าเนิดเขา้มาปกคลุมประเทศไทย ท าให้บริเวณจงัหวดันครราชสีมาประสบกบั
ภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ส่วนมรสุมอีกชนิดหน่ึงคือมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ โดยปกติจะเร่ิม
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม มรสุมน้ีมีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงใน ซีกโลกใต ้
บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงพดัออกจากศูนยก์ลางเป็นลมตะวนัออกเฉียงใต ้และเปล่ียนเป็นลมตะวนัตกเฉียง
ใต ้เม่ือพดัขา้มเส้นศูนยสู์ตรพดัพาเอามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ท าให้บริเวณ
จงัหวดันครราชสีมามีเมฆมากและฝนตกชุกโดยทัว่ไป 

ฤดูกาลของจงัหวดันครราชสีมา เม่ือพิจารณาตามลกัษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ฤดูกาล ดงัน้ี 

ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ ซ่ึงเกิดจากอิทธิพลของมรสุม 
ตะวนัออกเฉียงเหนือปกคลุมจงัหวดันครราชสีมาตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ทั้งน้ีในช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็น
ช่วงเปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวน ไม่แน่นอน อาจเร่ิมมีอากาศเยน็หรืออาจยงัมีฝนฟ้า
คะนอง ในบางปีฤดูหนาวอาจเร่ิมตน้ชา้กวา่ก าหนดน้ีได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีแผ่
ลงมาปกคลุมประเทศไทย ถา้แผม่าชา้ฤดูหนาวจะเร่ิมประมาณปลายเดือนตุลาคมเป็นตน้ไป 

ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเป็นช่วงเปล่ียนจาก
มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้และเป็นระยะท่ีขั้วโลกเหนือหันเขา้หาดวงอาทิตย ์
โดยเฉพาะเดือนเมษายนบริเวณจงัหวดันครราชสีมาดวงอาทิตยอ์ยูต่รงศรีษะในเวลาเท่ียงวนั ท าให้ไดรั้บความ
ร้อนจากดวงอาทิตยเ์ตม็ท่ี สภาวะอากาศจึงร้อนอบอา้วทัว่ไป ในฤดูน้ีแมว้า่โดยทัว่ไปจะมีอากาศร้อนและแห้ง
แลง้ แต่บางคร้ังอาจมีมวลอากาศเยน็จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ท าให้เกิดการ
ปะทะกนัของมวลอากาศเยน็กบัมวลอากาศร้อนท่ีปกคลุมอยูก่่อนแลว้ ซ่ึงก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลม
กระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก ก่อให้เกิดความเสียหายได ้พายุฝนฟ้าคะนองท่ีเกิดข้ึนในฤดูน้ีมกัเรียกอีก
อยา่งหน่ึงวา่ “พายฤุดูร้อน”  

ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีมีลมมรสุมตะวนัตก
เฉียงใต ้ ซ่ึงเป็นลมร้อนและช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียพดัมาปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศต ่า 
(ร่องฝน) ท่ีพาดผา่นบริเวณภาคใตข้องประเทศไทยจะเล่ือนข้ึนมาพาดผา่นบริเวณประเทศไทยตอนบน ท าให้
จงัหวดันครราชสีมามีฝนตกชุกทัว่ไป และประมาณปลายเดือนมิถุนายนร่องความกดอากาศต ่า (ร่องฝน) จะ
พาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต ้ท าให้ฝนลดลงระยะหน่ึงและเรียกว่าเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงซ่ึงอาจนาน
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนบัเดือน ในเดือนกรกฏาคมปกติร่อง
ความกดอากาศ (ร่องฝน) จะเล่ือนกลบัลงมาทางใตพ้าดผ่านบริเวณจงัหวดันครราชสีมาอีกคร้ังหน่ึง ท าให้มี
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ฝนตกชุกต่อเน่ืองอีก จนกระทั่งมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัเข้ามาปกคลุมประเทศไทยแทนท่ีมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต ้ประมาณกลางเดือนตุลาคม ประเทศไทยตอนบนจะเร่ิมมีอากาศเยน็และฝนลดลง 

อน่ึงส านกังานอุตุนิยมวิทยาจงัหวดันครราชสีมา ไดร้ายงานขอ้มูลภูมิอากาศในปี พ.ศ. 2552 พบว่า
จงัหวดันครราชสีมา มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีอยูท่ี่ 27.53 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดอยูท่ี่ 37.23 องศา
เซลเซียส เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2552 มีอุณหภูมิต ่าสุดอยู่ท่ี 17.66 องศาเซลเซียส เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 
พ.ศ. 2552 พบวา่ปริมาณน ้ าฝนในปี พ.ศ. 2552 มีปริมาณน ้ าฝนรวมทั้งปี 1,212.5 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณฝน
สูงสุด 77.8 มิลลิเมตร และเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ทั้งน้ีตลอดทั้งปีจงัหวดันครราชสีมามีจ านวนวนัท่ี
ฝนตกทั้งส้ินจ านวน 103 วนั  

พื้นท่ีเส่ียงภยัธรรมชาติ จงัหวดันครราชสีมามีพื้นท่ีรับน ้ าฝนรวม 55,142 ตารางกิโลเมตร ปริมาณ
น ้ าท่ารวมประมาณ 9,761 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ปริมาณน ้ าฝนระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2551 จะอยูใ่นช่วง 
824.40 มิลลิเมตร ถึง 1,380.40 มิลลิเมตร ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย 1,357.7 มิลลิเมตร จ านวนวนัฝนตก 124 วนั ใน
ส่วนของพื้นท่ีเส่ียงภยัธรรมชาติ แบ่งไดด้งัน้ี 

1) พื้นท่ีเส่ียงภยัต่อการเกิดน ้ าท่วมขงั จงัหวดันครราชสีมาบริเวณท่ีราบริมแม่น ้ ามูล 
แม่น ้าชี และแม่น ้าสาขาใกลจุ้ดบรรจบแม่น ้ าสายหลกัท าให้มีความเส่ียงต่อการเกิดน ้ าท่วมขงั โดยเฉพาะ
ในเขตอ าเภอพิมายและอ าเภอสูงเนิน  

2) พื้นท่ีเส่ียงภยัต่อการเกิดดินถล่ม มีพื้นท่ีเส่ียงภยัในเขตจงัหวดันครราชสีมาใน 3 อ าเภอ 
คือ อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอปากช่อง และอ าเภอวงัน ้าเขียว 

3) พื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า จงัหวดันครราชสีมามีพื้นท่ีเส่ียงภยัต่อการเกิดไฟป่าบริเวณ
ทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องพื้นท่ี โดยเฉพาะในเขตอ าเภอปากช่องและอ าเภอวงัน ้าเขียว 

4) พื้นท่ีแลง้ซ ้ าซาก พื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมาประสบภยัแลง้ในระดบัรุนแรง โดยเฉพาะ
ในเขตพื้นท่ีอ าเภอโนนไทย อ าเภอเทพารักษ์ อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอคง อ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอบวัลาย 
อ าเภอสีดา อ าเภอประทาย และอ าเภอหว้ยแถลง 
 

2.2 ลกัษณะทางเศรษฐกจิ 
2.2.1 ด้านเศรษฐกจิภาพรวมของจังหวดันครราชสีมา 

ในปี พ.ศ. 2553 ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดันครราชสีมา (Gross Provincial Product : 
GPP) อยูท่ี่ 172,359 ลา้นบาท เป็นอนัดบัท่ี 1 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และเป็นอนัดบัท่ี 10 ของ
ประเทศรองลงมาจากกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี อยุธยา สมุทรสาคร ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา 
และสงขลาตามล าดับ กรุงเทพมหาหานครเป็นจังหวดัท่ีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดัสูงสุด อยู่ท่ี 
2,514,251 ลา้นบาท 

ส าหรับอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพบวา่ ในปี พ.ศ. 2553 จงัหวดันครราชสีมา 
มีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตวัเล็กนอ้ยร้อยละ 2.03 เป็นผลจากการขยายตวัของเศรษฐกิจ
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นอกภาคเกษตรกรรมเท่านั้น ทั้งน้ีเพราะภาคเกษตรกรรมมีอตัราการหดตวัร้อยละ 3.63 โดยเกิดจากการ
หดตวัของสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว ์และป่าไม ้ส่วนนอกภาคเกษตรกรรมมีอตัราการขยายตวัอยู่ท่ี
ร้อยละ 3.46 เน่ืองจากสาขาต่าง ๆ นอกภาคเกษตรขยายตวัแทบทุกสาขา ยกเวน้เพียงสาขาการคา้ส่งและ
คา้ปลีกซ่อมแซมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์การขนส่ง การเก็บรักษาสินคา้ การคมนาคม และลูกจา้งใน
ครัวเรือนส่วนบุคคล 

เม่ือพิจารณาจากสาขาเศรษฐกิจพบวา่ สาขาท่ีมีอตัราการขยายตวัสูงข้ึน คือ สาขาอุตสาหกรรม มี
อตัราการขยายตวัสูงสุดอยูท่ี่ร้อยละ 13.83 รองลงมาคือ สาขาการบริหารราชการและการป้องกนัประเทศ
มีอตัราการขยายตวัร้อยละ 12.69 และสาขาตวักลางทางการเงินมีอตัราการขยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 8.73 ส่วน
สาขาท่ีมีอตัราการขยายตวัลดลงคือ สาขาการคา้ส่งและคา้ปลีกซ่อมแซมยานยนต์ และจกัรยานยนต ์
ลดลงร้อยละ 1.26 และสาขาการขนส่ง การเก็บรักษาสินคา้ และการคมนาคมลดลงร้อยละ 0.44  

ปี พ.ศ.2553 พบว่าประชากรของจงัหวดันครราชสีมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อคน (Gross Provincial 
Productper Capita) อยูท่ี่ 61,136 บาทต่อคนต่อปี เป็นอนัดบัท่ี 3 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รองลงมา
จากจงัหวดัเลย และจงัหวดัขอนแก่น และเป็นอนัดบัท่ี 56 ของประเทศ  

ตารางที ่3 ผลิตภณัฑม์วลรวม ตามราคาประจ าปี จ  าแนกตามสาขาการผลิต จงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 
2545 - 2553 

หน่วย : ลา้นบาท 
สาขาการผลติ  2545  2546  2547  2548  2549r  2550r  2551r  2552p  2553p1  

ภาคเกษตร  15,597  18,492  18,360  19,115  24,035  30,199  31,721  33,403  37,765  
เกษตรกรรม การล่าสัตว ์
และการป่าไม ้ 15,316  18,245  18,196  18,915  23,871  30,026  31,494  33,147  37,498  
การประมง  281  247  164  200  164  173  227  255  266  
นอกภาคเกษตร  83,431  92,542  99,918  102,026  109,973  116,821  120,348  126,154  134,594  
การท าเหมืองแร่ เหมือง
หิน  763  777  818  770  1,111  1,225  1,695  2,054  2,106  
อุตสาหกรรม  22,217  27,446   29,485  26,394  29,730  31,345  30,702  34,847  39,667  
การไฟฟ้า ก๊าซ และการ
ประปา  2,714  2,905  3,255  3,462  3,929  4,007  3,885  4,641  4,972  
การก่อสร้าง   5,245  6,344  7,428  6,489  7,507  7,673  7,200  6,944  7,155  
การขายส่ง ปลีก การ
ซ่อมแซมยานยนต์
จกัรยานยนต ์  -  17,611 18,706 19,860 20,908 22,719 24,735 25,340 25,021 
ของใชส่้วนบุคคลและ
ครัวเรือน  16,554  17,611  18,706  19,860  20,908  22,719  24,735  25,340  25,021  
โรงแรมและภตัตาคาร  5,282  5,415  5,912  6,366  3,752  2,608  2,571  2,815  2,962  
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ตารางที ่3 ผลิตภณัฑม์วลรวม ตามราคาประจ าปี จ  าแนกตามสาขาการผลิต จงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 
2545 - 2553 (ต่อ) 

หน่วย : ลา้นบาท 
สาขาการผลติ  2545  2546  2547  2548  2549r  2550r  2551r  2552p  2553p1  

การขนส่ง สถานท่ีเก็บ
สินคา้ และการคมนาคม  5,576  5,715  5,737  6,316  6,900  7,502  8,334  7,927  7,892  
ตวักลางทางการเงิน  2,665  2,997  3,486  3,607  4,511  4,997  5,564  5,959  6,479  
บริการดา้น
อสังหาริมทรัพย ์การให้
เช่า และบริการทางธุรกิจ  3,621  3,724  3,784  4,008  4,132  4,225  4,326  4,408  4,647  
การบริหารราชการ
แผน่ดินและการป้องกนั
ประเทศ รวมทั้งการ
ประกนัสังคมภาคบงัคบั  8,175  8,566  9,241  10,533  11,209  11,985  11,619  10,621  11,969  
การศึกษา  7,009  7,564  8,285  9,600  11,223  13,029  13,963  14,501  15,343  
การบริการดา้นสุขภาพ
และงานสังคมสงเคราะห์  3,008  2,837  3,069  3,626  4,071  4,492  4,699  5,109   5,373  
การใหบ้ริการชุมชน 
สังคม และบริการส่วน
บุคคลอ่ืน ๆ  423  454  516  792  780  795  826  748  768  
ลูกจา้งในครัวเรือนส่วน
บุคคล  179  187  196  203  208  219  230  240  240  
ผลติภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด  99,028  111,034  118,277  121,141  134,007  147,020  152,069  159,557  172,359  

มูลค่าผลติภัณฑ์เฉลีย่ต่อ
คน (บาท)  37,200  41,321  43,629  44,295  48,648  53,012  54,503  56,877  61,136  

ประชากร (1,000 คน)  2,662  2,687  2,711  2,735  2,755  2,773  2,790  2,805  2,819  
หมายเหตุ : r = ตัวเลขปรับปรุงใหม่  p = ตัวเลขเบือ้งต้น และ  p1 = ไม่มีข้อมลูรายปี 
ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2553) 
 

จากขอ้มูลภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของส านักงานคลังจงัหวดันครราชสีมาผลิตภณัฑ์จงัหวดั
นครราชสีมา (Gross Provincial Products of Nakornratchasima) พบว่าในปี พ.ศ. 2553 ภาวะเศรษฐกิจท่ี
ส าคญัของจงัหวดันครราชสีมาข้ึนอยูก่บัภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการคา้ส่งและคา้ปลีกเป็น
ส าคญั โดยมีสัดส่วนตามโครงสร้าง GPP ณ ระดบัราคาคงท่ีในปี พ.ศ. 2551 จากขอ้มูลของส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบวา่มีความเติบโตอยูท่ี่ร้อยละ 24.61 
17.66 และ 15.96 ตามล าดบั 
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กราฟที่ 1 แสดงปริมาณผลิตภณัฑม์วลรวมจ าแนกตามสาขาการผลิตจงัหวดันครราชสีมาในปี พ.ศ. 2553  

ท่ีมา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2553) 
 

 

กราฟที ่2 แสดงแนวโนม้ปริมาณผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดันครราชสีมาในปี พ.ศ. 2543-2552  
ท่ีมา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2553) 
 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดันครราชสีมาในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจาก ขยายตวัจาก
การกระตุน้เศรษฐกิจ โดยการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการไทยเขม้แข็ง แต่ทว่า
เศรษฐกิจก็ยงัคงเผชิญกบัปัจจยัลบ ทางดา้นเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ ความผนัผวนของราคา
สินคา้โภคภณัฑ์ ส่งผลกระทบต่ออตัราเงินเฟ้อ ภาวการณ์ลงทุน และการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและความ
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ไม่มีประสิทธิภาพในการด าเนินมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ ความล่าชา้ในการเบิกจ่าย และปัญหาความ
โปร่งใส 

2.2.2 ด้านรายได้ของประชากรของจังหวดันครราชสีมา  
เม่ือพิจารณาจากแหล่งท่ีมาของรายได้จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเรือนปี พ.ศ. 2552 ของส านกังานสถิติแห่งชาติพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นรายไดป้ระจ าจ านวน 16,424 บาท
ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 85.73 รองลงมาคือ รายไดท่ี้ไม่เป็นตวัเงินเป็นจ านวน 2,336 บาทต่อเดือนคิดเป็น
ร้อยละ 12.19 และรายไดไ้ม่ประจ า (ท่ีเป็นตวัเงิน) จ านวน 397 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 2.07 ในส่วน
ของรายไดป้ระจ าจ านวน 16,424 บาท พบว่าเป็นค่าแรงและเงินเดือนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.17 
รองลงมาคือ ก าไรสุทธิจากการท าธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 29.10 และเป็นเงินท่ีไดรั้บการช่วยเหลือ คิดเป็น
ร้อยละ 14.14 อตัราร้อยละของค่าใชจ่้ายต่อรายไดอ้ยูท่ี่ร้อยละ 72.8 

 

ตารางที ่4 แสดงรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือน จ าแนกตามประเภทของค่าใชจ่้าย ปี พ.ศ. 2552 
แหล่งทีม่าของรายได้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 

1. รายไดป้ระจ า 12,179 16,424 
    - ค่าแรงและเงินเดือน 4,685 7,090 
    - ก าไรสุทธิจากการท าธุรกิจ 3,124 4,780 
    - ก าไรสุทธิจากการท าเกษตร 1,800 2,025 
    - เงินท่ีไดรั้บเป็นการช่วยเหลือ 2,418 2,323 
    - รายไดจ้ากทรัพยสิ์น 152 206 
2. รายไดท่ี้ไม่เป็นตวัเงิน  2,801 2,336 
3. รายไดไ้ม่ประจ า (ท่ีเป็นตวัเงิน) 377 397 

รายได้ทั้งส้ินต่อเดือน 15,358 19,157 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2553) 
 

2.2.3 ด้านรายจ่ายของประชากรของจังหวดันครราชสีมา  
จากส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี พ.ศ. 2552 ของส านักงานสถิติ

แห่งชาติ ประเภทค่าใช้จ่าย พบว่าเป็นค่าใชจ่้ายในการอุปโภคบริโภคมีมากท่ีสุดจ านวน 12,310 บาทต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 88.31 และเป็นค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภคจ านวน 1,629 บาทต่อเดือน 
คิดเป็นร้อยละ 11.69 ทั้งน้ีในส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค พบว่าโดยมากเป็นค่าอาหาร 
เคร่ืองด่ืม และยาสูบ คิดเป็นร้อยละ 44.96 รองลงมาคือ การเดินทาง และการส่ือสาร คิดเป็นร้อยละ 23.76 
และท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองแต่งบา้น และเคร่ืองใชต่้าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 17.11 
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ตารางที ่5 แสดงค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือน จ าแนกตามประเภทของค่าใชจ่้าย ปี พ.ศ. 2552 
ประเภทของค่าใช้จ่าย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 

1. ค่าใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 10,906 12,310 
    - อาหาร เคร่ืองด่ืม และยาสูบ 4,615 5,535 
    - ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองแต่งบา้น และเคร่ืองใชต่้างๆ 2,355 2,106 
    - เคร่ืองนุ่งห่ม และรองเทา้ 302 370 
    - เวชภณัฑ ์ค่าตรวจ รักษาพยาบาล ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 543 629 
    - การเดินทาง และการส่ือสาร 2,418 2,925 
    - ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 673 745 
2. ค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค 1,355 1,629 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือน 12,260 13,939 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2553) 

 
2.2.4 ด้านหนีสิ้น 

เม่ือเปรียบเทียบหน้ีสินของครัวเรือน จ าแนกตามการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
จงัหวดันครราชสีมาประจ าปีพ.ศ. 2552 มีผูถื้อครองท าการเกษตรและการเพาะเล้ียงสัตวมี์หน้ีสินเฉล่ียต่อ
ครัวเรือน 89,817 บาท ปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 36.78 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา เช่นเดียวกบัครัวเรือนผูป้ระกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตวัท่ีมีหน้ีสินต่อครัวเรือน 190,450 บาท ปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 13.39 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
ส าหรับครัวเรือนผูป้ระกอบอาชีพรับจา้งมีหน้ีสินเฉล่ียต่อครัวเรือน 159,125 บาท ปรับตวัลดลงร้อยละ 39.13 เม่ือ
เทียบกบัปีท่ีผา่นมา เช่นเดียวกนักบัครัวเรือนผูไ้ม่ไดป้ฏิบติังานเชิงเศรษฐกิจท่ีมีหน้ีสินต่อครัวเรือน 38,724 บาท 
ปรับตัวลดลงร้อยละ 42.77 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา เป็นผลสืบเน่ืองมาจากมาตรการของรัฐบาลในการ
ช่วยเหลือผูท่ี้เป็นหน้ีนอกระบบ ใหม้าเป็นหน้ีในระบบ ท าให้อตัราดอกเบ้ียหน้ีสินลดลง และท าให้ภาระ
หน้ีสินของประชาชนลดลงดว้ย 
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กราฟที ่3 แสดงหน้ีสินเฉล่ียต่อครัวเรือน จ าแนกตามการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2545-2552 
ท่ีมา : การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2553) 
 

2.3 ลกัษณะทางสังคม  
2.3.1 ด้านประชากร 

ประชากรของจงัหวดันครราชสีมา มีจ านวน 2,582,089 คน ซ่ึงมีจ านวนเพิ่มข้ึนจากปี 
พ.ศ. 2552 คิดเป็นร้อยละ 0.42 โดยอ าเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุดคือ อ าเภอเมืองนครราชสีมาจ านวน 
439,466 คน รองลงมาคือ อ าเภอปากช่องจ านวน 187,050 คน และอ าเภอพิมายจ านวน 129,964 คน และ
อ าเภอท่ีมีประชากรนอ้ยท่ีสุดคือ อ าเภอบา้นเหล่ือมจ านวน 21,592 คน 

 

ตารางที่ 6 แสดงประชากรจากการจดทะเบียนแยกรายอ าเภอ ของจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553  

อ าเภอ ประชากรชาย (คน) ประชากรหญงิ (คน) รวม (คน) 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา 214,809  224,657  439,466  
อ าเภอครบุรี 46,578  47,683  94,261  
อ าเภอเสิงสาง 34,440  34,188  68,628  
อ าเภอคง 40,231  41,067  81,298  
อ าเภอบา้นเหล่ือม 10,733  10,859  21,592  
อ าเภอจกัราช 34,979  35,138  70,117  
อ าเภอโชคชยั 38,581  40,364  78,945  
อ าเภอด่านขุนทด 62,900  63,881  126,781  
อ าเภอโนนไทย 35,584  36,675  72,259  
อ าเภอโนนสูง 61,941  64,443  126,384  
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ตารางที่ 6 แสดงประชากรจากการจดทะเบียนแยกรายอ าเภอ ของจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 (ต่อ) 

อ าเภอ ประชากรชาย (คน) ประชากรหญงิ (คน) รวม (คน) 
อ าเภอขามสะแกแสง 21,537  21,722  43,259  
อ าเภอบวัใหญ่ 41,776  41,984  83,760  
อ าเภอประทาย 38,900  38,948  77,848  
อ าเภอปักธงชยั 56,797  59,349  116,146  
อ าเภอพิมาย 64,039  65,925  129,964  
อ าเภอหว้ยแถลง 37,826  37,254  75,080  
อ าเภอชุมพวง 41,132  41,179  82,311  
อ าเภอสูงเนิน 39,140  41,065  80,205  
อ าเภอขามทะเลสอ 14,404  14,418   28,822  
อ าเภอสีคิ้ว 60,967  61,704  122,671  
อ าเภอปากช่อง 92,953  94,097  187,050  
อ าเภอหนองบุญมาก 29,847  29,882  59,729  
อ าเภอแกง้สนามนาง 18,656  18,828  37,484  
อ าเภอโนนแดง 12,536  12,950  25,486  
อ าเภอวงัน ้าเขียว  20,992  21,078  42,070  
อ าเภอเทพารักษ ์ 12,087  11,755  23,842  
อ าเภอเมืองยาง 14,156  13,925  28,081  
อ าเภอพระทองค า 20,982  21,255  42,237  
อ าเภอล าทะเมนชยั 16,166  16,066  32,232  
อ าเภอบวัลาย 12,296  12,473  24,769  
อ าเภอสีดา 12,177  12,167  24,344  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 17,191  17,777  34,968  
รวม 1,277,333  1,304,756  2,582,089  
ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และส านักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 

 

1) องคป์ระกอบทางดา้นเพศ ปี พ.ศ. 2553 ประชากรของจงัหวดันครราชสีมา มีจ านวน 
2,582,089 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 1,277,333 คน คิดเป็นร้อยละ 49.94 และเพศหญิง จ านวน 
1,304,756 คน คิดเป็นร้อยละ 50.53 ทั้งน้ีประชากรส่วนใหญ่อยูน่อกเขตเทศบาล โดยมีจ านวน 1,937,361 
คน คิดเป็นร้อยละ 75.03 และอยูใ่นเขตเทศบาล จ านวน 644,728 คนคิดเป็นร้อยละ 24.96 
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ตารางที ่7 แสดงจ านวนประชากรแยกในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลของจงัหวดันครราชสีมา
เปรียบเทียบกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
2552 2553 

รวม (คน) ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) ชาย (คน) หญงิ (คน) 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 21,495,825 10,729,679 10,766,146 21,442,693 10,704,279 10,738,414 

- ในเขตเทศบาล 4,254,001 2,090,335 2,163,666 3,517,803 1,724,053 1,793,750 
  - นอกเขตเทศบาล 17,241,824 8,639,344 8,602,480 17,924,890 8,980,226 8,944,664 

จงัหวดันครราชสีมา 2,571,292 1,272,264 1,299,028 2,582,089  1,277,333  1,304,756  
- ในเขตเทศบาล    644,532    315,761    328,771  644,728   315,975   328,753  

  - นอกเขตเทศบาล 1,926,760   956,503    970,257 1,937,361   961,358   976,003  
ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 
 

2) องค์ประกอบทางด้านอายุ เม่ือพิจารณาจากช่วงอายุของประชากร พบว่าประชากรของ
จงัหวดันครราชสีมาส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหว่าง 30 - 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.84 รองลงมาคือ มีอายุอยู่
ระหวา่ง 35 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.79 และมีอายอุยูร่ะหวา่ง 40 - 44 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.42 ตามล าดบั 

ตารางที ่8 แสดงประชากรจากการจดทะเบียน (รวม) จ าแนกตามอาย ุปี พ.ศ. 2553 
ช่วงอายุ (ปี) จ านวนประชากร (คน) 

0 - 4 154,213 
5 - 9 162,424 

10 - 14 180,568 
15 - 19 191,021 
20 - 24 183,490 
25 - 29 204,677 
30 - 34 224,973 
35 - 39 224,342 
40 - 44 218,507 
45 - 49 197,218 
50 - 54 164,863 
55 - 59 128,495 
60 - 64 98,346 
65 - 69 69,486 
70 - 74 59,783 
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ตารางที ่8 แสดงประชากรจากการจดทะเบียน (รวม) จ าแนกตามอาย ุปี พ.ศ. 2553 (ต่อ) 
ช่วงอายุ (ปี) จ านวนประชากร (คน) 

75 - 79 40,610 
80 ปีข้ึนไป 40,383 
ไม่ทราบ 37,328 

ผูไ้ม่ใช่สัญชาติไทย 1,362 
รวม 2,582,089 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 

จากแหล่งขอ้มูลดา้นประชากรท่ีส าคญั คือ ขอ้มูลจากทะเบียนราษฎร์ ซ่ึงเป็นการนบัจ านวน
ประชากรท่ีปรากฏในทะเบียนบ้านเป็นรายปี และเป็นการมองภาพในระยะเวลาท่ีสั้ นกว่าส ามะโน
ประชากรและเคหะโดยในปี พ.ศ. 2552 มีจ านวนประชากร 2,571,292 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2551 ร้อยละ 
0.33 ซ่ึงมีจ านวนประชากร 2,565,117 คน ทั้งน้ีขอ้มูลจากทะเบียนราษฎร์เกิดจากการแจง้โดยประชาชน
ทั้งการเกิด การตาย และการยา้ยเขา้ ยา้ยออกในทะเบียนบา้น 

เม่ือพิจารณาโครงสร้างประชากรปี 2552 - 2563 พบวา่ สัดส่วนของเด็ก (0 -14 ปี) มีแนวโนม้
ลดลงอยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีผูสู้งอาย ุ(60 ปีข้ึนไป) มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เช่นเดียวกบัแนวโนม้
ประชากรในจงัหวดันครราชสีมา ในภาพรวมมีแนวโนม้ประชากรเพิ่มข้ึน เม่ือจ าแนกตามอายุจะพบว่า 
สัดส่วนของเด็ก (0 -14 ปี)  มีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง และผูสู้งอายุ (60 ปีข้ึนไป) มีสัดส่วนเพิ่มข้ึน 
ดงักราฟ 

 
กราฟที ่4 แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามอาย ุจงัหวดันครราชสีมาปี พ.ศ. 2552  
ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2553) 
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กราฟที ่5 แสดงการคาดการณ์จ านวนประชากรจ าแนกตามอายจุงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2552-2563   
ท่ีมา:ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(2553) 

3) การเปล่ียนแปลงทางประชากรจงัหวดันครราชสีมา (อตัราเกิด อตัราตาย อตัราเพิ่ม และการ
ยา้ยถ่ิน) ในปี พ.ศ. 2553 จงัหวดันครราชสีมามีจ านวนการเกิดอยูท่ี่ 26,733 คน ส่วนจ านวนการตายอยูท่ี่ 
16,331 คน ซ่ึงพบว่าจ านวนการเกิดสูงกวา่จ านวนการตาย และเม่ือพิจารณาจากการลงทะเบียนการยา้ย
เขา้และการลงทะเบียนยา้ยออก พบวา่การลงทะเบียนยา้ยเขา้มีมากกวา่การลงทะเบียนยา้ยออก โดยการ
ลงทะเบียนยา้ยเขา้อยู่ท่ี 126,387 คน และการลงทะเบียนยา้ยออกอยู่ท่ี 117,959 คน ส่งผลให้จงัหวดั
นครราชสีมามีจ านวนประชากรเพิ่มข้ึนทุกปี 

ตารางที ่9 แสดงจ านวนการเกิด การตาย การลงทะเบียนยา้ยเขา้ และการลงทะเบียนยา้ยออก จ าแนกตาม
เพศ ปี พ.ศ. 2553 

รายการ เพศ  จังหวดันครราชสีมา 
การเกิด รวม  26,733 

ชาย  13,677 
หญิง 13,056 

การตาย รวม 16,331 
ชาย 9,193 
หญิง 7,138 



30 

ตารางที ่9 แสดงจ านวนการเกิด การตาย การลงทะเบียนยา้ยเขา้ และการลงทะเบียนยา้ยออก จ าแนกตาม
เพศ ปี พ.ศ. 2553 (ต่อ) 

รายการ เพศ จังหวดันครราชสีมา 
การลงทะเบียนยา้ยเขา้ รวม 126,387 

ชาย 65,798 
หญิง 60,589 

การลงทะเบียนยา้ยออก รวม 117,959 
ชาย 61,003 
หญิง 56,956 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 

4) ความหนาแน่นของประชากร พบวา่จงัหวดันครราชสีมามีความหนาแน่นของประชากรอยูท่ี่
ประมาณ 125 คนต่อตารางกิโลเมตร พื้นท่ีท่ีมีความหนาแน่นของประชากรมากท่ีสุด คือ อ าเภอเมือง มี
ประชากรประมาณ 586 คนต่อตารางกิโลเมตร รองลงมา คือ อ าเภอแกง้สนามนาง มีประชากรประมาณ 
356 คนต่อตารางกิโลเมตร อ าเภอบวัใหญ่ มีประชากรประมาณ 283 คนต่อตารางกิโลเมตร อ าเภอท่ีมี
ความหนาแน่นนอ้ยท่ีสุด คือ อ าเภอวงัน ้าเขียว มีประชากรประมาณ 37 คนต่อตารางกิโลเมตร 
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แผนที ่4 แสดงความหนาแน่นของประชากร จงัหวดันครราชสีมา 
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2.3.2 ด้านเช้ือชาต ิ 
จงัหวดันครราชสีมามีหลายเช้ือชาติ มีทั้งไทยโคราช ไทยอีสาน มอญ กุย ชาวบน จีน 

ไทยโยนก ชาวญวน และแขก โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1) ไทยโคราช เป็นคนไทยท่ีมีส าเนียงพูดท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เน่ืองจากชนพื้นเมืองเป็น

ละวา้และสืบเช้ือสายประเพณีดั้งเดิม เช่น ชาวพื้นเมืองพิมายท่ีมีขนบธรรมเนียม วฒันธรรมเน่ืองมาจาก
บรรพบุรุษเขมร ปัจจุบนักลุ่มไทยโคราชมีมากในอ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอโนนสูง อ าเภอโชคชยั 
และอ าเภอพิมาย เป็นตน้ 

2) ลาวเวยีง (เวยีงจนัทน์) หรือไทยอีสาน อพยพเขา้มาหลายรุ่น ส่วนใหญ่เขา้มาเม่ือคร้ัง
สงครามปราบปรามเมืองเวียงจนัทน์สมยักรุงธนบุรี และมีการติดต่อคา้ขายกนัมากข้ึนเม่ือทางรถไฟสาย
กรุงเทพฯ – นครราชสีมา สร้างเสร็จ ซ่ึงมีอยูม่ากในอ าเภอสูงเนิน อ าเภอโนนไทย อ าเภอขามทะเลสอ 

3) มอญ อพยพเขา้มาสมยักรุงธนบุรี เม่ือ ปี พ.ศ. 2318 สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช
พระราชทานครัวมอญท่ีเขา้มาสวามิภกัด์ิแบ่งให้พระยานครราชสีมาน ามาตั้งครัวมอญอยู่ท่ีล  าพระเพลิง 
เขตอ าเภอปักธงชยั ในพื้นท่ีบา้นพลบัพลา อ าเภอโชคชยั ชาวมอญเหล่าน้ีต่อมากลายเป็นไทยไปหมดส้ิน 
แต่ก็ยงัถ่ายทอดประเพณี และวฒันธรรมชาวมอญเป็นมรดกแก่ชาวนครราชสีมา 

4) กุย (ข่าหรือละวา้) หรือคนไทยเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “ส่วย” ชนพื้นเมืองของหวัเมือง
เขมรป่าดง และเมืองนครราชสีมา เป็นกลุ่มท่ีใช้พูดภาษาตระกูลมอญ – เขมร เม่ือเจา้เมืองนครราชสีมา 
(ทองอินท)์ ตีกลุ่มข่าไดใ้นปี พ.ศ.2362 แลว้น ามายงัเมืองนครราชสีมา ดงัปรากฏเร่ืองของกลุ่มข่ากบัการ
ป้ันเค ร่ืองป้ันดินเผาท่ีบ้านด่านเกวียนดัง ท่ี  วิโรฒ ศรีสุโร ได้กล่าวถึงกลุ่มข่าว่า  “ส่วนเ ร่ือง
เคร่ืองป้ันดินเผาตามประวติัศาสตร์เล่าต่อกนัมาวา่ เดิมทีชนเผา่ข่าโบราณไดใ้ชดิ้นบริเวณแม่น ้ ามูลมาป้ัน
โอ่ง ไห ภาชนะเคร่ืองใชจ้นสืบทอดต่อ ๆ กนัมา” 

5) ชาวบน ญฮักุร (เนียะกุล) หมายถึง คนภูเขา เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีเรียกตวัเองวา่ ญฮักุร 
หรือเนียะกุล แต่คนไทยเรียกกลุ่มน้ีวา่ “ชาวบน” หรือ “ชาวดง” เป็นชนกลุ่มนอ้ยกลุ่มหน่ึงท่ีอาศยัอยูต่าม
ไหล่เขาหรือเนินเขาเต้ีย ๆ แถบบริเวณอ าเภอปักธงชยั อ าเภอครบุรี ชาวบนอาจสืบเช้ือสายมาจากคนสมยั
อาณาจกัรทวารวดี เพราะหมู่บา้นชาวบนมีอยู่เฉพาะในจงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัชยัภูมิ และจงัหวดั
เพชรบูรณ์ ในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมามีชาวบนอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอปักธงชยัท่ีบา้นพระบึง บา้นวงัตะเคียน 
บา้นกลาง และบา้นตะขบ อ าเภอครบุรี มีชาวบนอาศยัอยูท่ี่บา้นมาบกราด ต าบลโคกกระชาย บา้นตล่ิงชนั 
ต าบลจระเขหิ้น และอ าเภอหนองบุญมากนั้นมีอยูท่ี่บา้นไทรยอ้ยพฒันา  

6) ชาวจีน เขา้มาติดต่อคา้ขายตั้งแต่ก่อนสมยัรัชกาลท่ี 5 ประชากรเช้ือสายจีนส่วนใหญ่
ท าการคา้ขายอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองและเขตสุขาภิบาลทุกแห่งในจงัหวดันครราชสีมา เป็นกลุ่มท่ีมีอ านาจ
ทางเศรษฐกิจมากท่ีสุดในเมืองนครราชสีมา 

7) ไทยยวนหรือไทยโยนก เป็นเผ่าไทยเผา่หน่ึงในภาคเหนือของประเทศไทย คนไทย
ยวนท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภอสีคิ้วเรียกตวัเองวา่ “ยวน” อพยพมาอยูท่ี่อ  าเภอสีคิ้ว 2 ทาง คือ กลุ่มแรกอพยพมา
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จากทางเหนือมาอยูท่ี่อ  าเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี ต่อมาเจา้เมืองสระบุรีตอ้งการตั้งกองเล้ียงโคข้ึน จึงได้
แบ่งครอบครัวของชาวไทยยวนส่วนหน่ึงมาอยู่ท่ีอ  าเภอสีคิ้ว อีกกลุ่มหน่ึงอพยพมาจากเวียงจนัทน์ และ
ชาวไทยยวนมาดว้ยเป็นจ านวนมาก ชาวไทยยวนกลุ่มน้ีไดส้มทบกบัชาวไทยยวนรุ่นแรก ๆ ท่ีอ าเภอสีคิ้ว
แลว้ขยายพื้นท่ีท ามาหากิน และขยายถ่ินท่ีอยู่อาศยักระทัง่ไปถึงบา้นโนนกุ่ม บา้นถนนคด บา้นน ้ าเมา 
บา้นโนนทอง บา้นโนนแต ้และบา้นไก่เซา 

8) ชาวญวน ในพื้นท่ีเมืองนครราชสีมามีหมู่บ้านญวนอาศยัอยู่จ  านวนหน่ึง ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาคริสต ์การอพยพของชนกลุ่มน้ีเขา้มาประเทศไทยเร่ิมตั้งแต่สมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ใน
สมยักรุงศรีอยุธยา จนถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว เพราะมีกงสุลฝร่ังเศสตั้งอยู ่
กงสุลฝร่ังเศสท าหนา้ท่ีปกครองประชาชนในบงัคบัของตนท่ีเป็นชาวญวนภายหลงัวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 
ซ่ึงขนุสุบงกชศึกษากร กล่าววา่ “ในอดีตมีบา้นญวนอยูแ่ห่งหน่ึงภายในก าแพงเมืองนครราชสีมา” 

9) แขก เป็นกลุ่มชาวซิกขมี์ถ่ินฐานเดิมอยูท่ี่จงัหวดัโคราชาวาลา แควน้ปัญจาบ ประเทศอินเดีย 
เขา้มาปลายสมยัรัชกาลท่ี 5 ชาวซิกขไ์ดย้า้ยไปอยูท่ี่อ่ืนบา้ง เม่ือสงครามเวียดนามสงบลง ฐานทพัอเมริกา
ยา้ยกลบั ท าให้ความเจริญทางเศรษฐกิจของโคราชลดลง ชาวซิกข์บางส่วนจึงยา้ยไปคา้ขายท่ีอ่ืน เช่น 
กรุงเทพฯ และพทัยา เป็นตน้ 

 
2.3.3 ด้านภาษา  

จงัหวดันครราชสีมามีความหลากหลายตามชาติพนัธ์ุแบ่งกลุ่มใหญ่ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มภาษาโคราช และกลุ่มภาษาไทยอีสาน ปัจจุบนัพดูภาษากลางเป็นภาษาราชการ 

1) ภาษาโคราช เป็นภาษาท้องถ่ินดั้ งเดิมของจงัหวดันครราชสีมา เป็นเอกลักษณ์ท่ี
เด่นชดัของโคราช ส าเนียงการพูดแตกต่างจากภาษาภาคกลางและไม่เหมือนกบัภาษาอีสาน ผูพู้ดภาษา
โคราชมีอยู่ในทุกอ าเภอของจงัหวดันครราชสีมา และบางอ าเภอของจงัหวดัอ่ืน ๆ ท่ีมีเขตติดต่อกับ
จงัหวดันครราชสีมา เช่น อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวดัชัยภูมิ เป็นต้น 
อยา่งไรก็ตาม ส าเนียงภาษาโคราชในแต่ละอ าเภอก็ยงัมีความแตกต่างกนั แต่คนโคราชจะฟังออกวา่ผูพู้ด
เป็นคนแถบอ าเภอใด ในปัจจุบนั ผูพู้ดภาษาโคราชจะเป็นคนรุ่นเก่า หรืออยูต่ามชนบท ชาวโคราชท่ีอยู่
ในเขตเมืองมกัพดูภาษากลางในการติดต่อส่ือสาร แต่เม่ือพดูกบัคนโคราชดว้ยกนัมกัใชค้  าศพัทภ์าษาไทย
กลางมาปรับเสียงวรรณยกุตใ์หเ้ป็นส าเนียงโคราช 

2) ภาษาอีสาน ภาษาถ่ินท่ีมีผูพู้ดจ านวนรองลงมาจากภาษาโคราช ส่วนใหญ่อพยพมา
จากฝ่ังขวาแม่น ้าโขงตั้งแต่สมยัอยุธยาตอนปลายจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ผูพู้ดภาษาอีสานอยูใ่น
เขตพื้นท่ีอ าเภอแกง้สนามนาง อ าเภอบา้นเหล่ือม อ าเภอสีดา อ าเภอเมืองยาง อ าเภอล าทะเมนชยั อ าเภอ
บวัลาย และบางส่วนของอ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอประทาย อ าเภอชุมพวง อ าเภอห้วยแถลง อ าเภอสีคิ้ว 
อ าเภอสูงเนิน อ าเภอปักธงชยั อ าเภอปากช่อง อ าเภอวงัน ้าเขียว อ าเภอครบุรี และอ าเภอเสิงสาง 
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3) ภาษาไทยยวน ภาษาพูดในชีวิตประจ าวนัของกลุ่มไทยยวน (โยนก) ปัจจุบนัชาวไทยยวนท่ี
อ าเภอสีคิ้วส่วนใหญ่อยู่ท่ีต  าบลสีคิ้ว หมู่ 2 บา้นใต ้หมู่ 4 บา้นเหนือ หมู่ 5 บา้นสีคิ้ว หมู่ 6 บา้นโนนกุ่ม 
หมู่ 9 บา้นกลาง หมู่ 11 บา้นถนนคด และกระจายอยู่ท่ีต  าบลลาดบวัขาว คือ บา้นน ้ าเมา บา้นโนนทอง 
และต าบลบา้นหนั ไดแ้ก่ บา้นโนนแต ้บา้นหนองบวันอ้ย และบา้นไก่เซา 

4) ภาษามอญ ภาษาของชาวมอญซ่ึงเคยอยูใ่นเมืองนครราชสีมาใกลห้ลกัเมือง เรียกวา่บา้นมอญ
และบา้นพลบัพลา ต าบลพลบัพลา อ าเภอโชคชยั บา้นพระเพลิง บา้นนกออก บา้นท่าโพธ์ิ ต าบลนกออก 
อ าเภอปักธงชยั ปัจจุบนัชาวไทยมอญท่ีพดูภาษามอญมกัเป็นผูสู้งอายุ 60 ปีข้ึนไป ส่วนคนรุ่นต่อมาจะพูด
ภาษาโคราช  

5) ภาษาเขมร ภาษาของกลุ่มชาติพนัธ์ุเขมร ส่วนใหญ่อยู่ท่ีบ้านตะโกเขมร ต าบลห้วยแคน 
อ าเภอห้วยแถลง บา้นถนนโคง้ อ าเภอปักธงชัย และกระจายอยู่ในบางพื้นท่ีของอ าเภอหนองบุญมาก 
ไดแ้ก่ บา้นหนองกระทุ่มและบา้นหวัท านบ ปัจจุบนัยงัใชภ้าษาโคราชในชีวติประจ าวนั 

6) ภาษาส่วย ภาษาของกลุ่มชาติพนัธ์ุส่วย (กุยหรือข่า) อพยพมาจากจงัหวดัสุรินทร์ จงัหวดั
บุรีรัมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ตั้งหลกัแหล่งกระจายอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอห้วยแถลง ต าบลห้วยแถลง ไดแ้ก่ บา้น
แสนสุข บา้นห้วยแคน บา้นพลวงทอง และต าบลกงรถ ได้แก่ บา้นโคกแค ปัจจุบนัเฉพาะผูอ้าวุโสใช้
ภาษาส่วยส่ือสารในกลุ่มตนเอง และใชภ้าษาโคราชส่ือสารกบัคนภายนอก คนอายุประมาณ 40 ปีลงมา
ไม่ใชภ้าษาส่วย 

7) ภาษาชาวบน ภาษาของกลุ่มชาติพนัธ์ุญฮักุร หรือเนียะกุล เป็นภาษาตระกูลมอญเขมร เจราด 
ดิฟฟล็อธ นกัภาษาศาสตร์ สันนิษฐานวา่ เป็นภาษายอ่ยของชาวมอญโบราณท่ีพูดในสมยัทวารวดี ซ่ึงเป็น
อาณาจกัรเก่าแก่ในประเทศไทย ปัจจุบนัชาวบนในจงัหวดันครราชสีมาพูดภาษาชาวบนเฉพาะผูสู้งอาย ุ
60 ปีข้ึนไป นอกนั้นใชภ้าษาโคราช 

8) ภาษาจีน เป็นภาษาของชาวจีนท่ีเขา้มาตั้งหลกัแหล่งคา้ขายในนครราชสีมา ตั้งแต่ราวปลาย
สมยัรัชกาลท่ี 4 และเขา้มามากข้ึนสมยัรัชกาลท่ี 5 เม่ือทางรถไฟสายนครราชสีมาสร้างเสร็จ กลุ่มชาวจีน
ส่วนใหญ่ตั้งหลกัแหล่งในตวัเมืองนครราชสีมา และกระจายตามอ าเภอและหมู่บา้นทัว่ไป ส่วนใหญ่เป็น
ชาวจีนแตจ๋ิ้ว รองลงมา คือ แคะ ไหหล า และกวางตุง้ ตามล าดบั 

9)  ภาษาซิกข์ ชาวไทยซิกข์รุ่นเก่าจะใช้ภาษาซิกข์ในครอบครัว และใช้ภาษาโคราชในการ 
คา้ขาย ส่วนชาวไทยซิกขรุ่์นใหม่พดูภาษากลาง 

 
2.3.4 ด้านศาสนา  

ประชากรในจงัหวดันครราชสีมา ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ สืบเน่ืองจากศาสนาพุทธ
ไดเ้ขา้มาในจงัหวดันครราชสีมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึงมีหลกัฐานยืนยนัไดช้นัเจน คือ ธรรมจกัรศิลา และ
พระพุทธไสยาสน์ศิลาท่ีวดัธรรมจกัรเสมาราม ต าบลเสมา อ าเภอสูงเนิน ชาวจงัหวดันครราชสีมามีความ
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เล่ือมใสศรัทธาในศาสนาพุทธ และใชห้ลกัธรรมในพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต ดูไดจ้าก
จ านวนวดัท่ีมีมากท่ีสุดในประเทศ  

ข้อมูลจากสถิติส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดันครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2552 รายงานว่า 
จังหวดันครราชสีมามีพุทธศาสนิกชน 2,530,031 คน วดัพระอารามหลวงจ านวน 5 แห่ง วดัท่ีมี
วสุิงคามสีมาจ านวน 935 แห่ง ส านกัสงฆจ์ านวน 870 แห่ง ท่ีพกัสงฆจ์ านวน 798 แห่ง วดัร้างจ านวน 72 
แห่ง พระภิกษุจ านวน 13,872 รูป สามเณรจ านวน 1,935 รูป ประชากรจงัหวดันครราชสีมามีผูน้ับถือ
ศาสนาพุทธมีมากกว่าร้อยละ 98 นบัถือศาสนาคริสต์ประมาณร้อยละ 1 นอกนั้นนบัถือศาสนาอิสลาม 
ซิกข ์และอ่ืน ๆ 

ในส่วนของพิธีกรรมทางศาสนา ท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัอนัเกิดจากความ
เช่ือตามหลกัศาสนา มีดงัน้ี 

- พิธีบวชนาค เป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธท่ีจะให้บุตรหลานของตนได้เป็นผูสื้บ
ทอดศาสนทายาทต่อพุทธศาสนา อีกประการหน่ึง คือ พ่อ แม่ ผูป้กครอง ตอ้งการท่ีจะปลูกฝังบุตรหลาน 
ของตนไดเ้รียนรู้หลกัธรรมแห่งศาสนา เพื่อจะไดน้ ามาใชใ้นชีวติประจ าวนั 

- พิธีถวายเทียนพรรษา ประชาชนจะร่วมกนัท าตน้เทียนไปถวายพระภิกษุสงฆต์ามวดัต่าง ๆ  
- พิธีตกับาตรเทโว เป็นพิธีท่ีกระท าหลงัจากออกพรรษา 1 วนั เป็นวนัแรม 1 ค ่า เดือน 11 

เป็นวนัคลา้ยวนัท่ีพระพุทธเจา้เสด็จจากเทวโลกลงสู่เมืองมนุษย ์พุทธศาสนิกชน นิยมตกับาตรขา้วสาร
อาหารแหง้ ส่วนหน่ึงเป็นอาหารสด 

- พิธีทอดกฐิน นิยมปฏิบัติหลังจากออกพรรษา คือ ตั้ งแต่แรม 1 ค ่า เดือน 11 ไปจนถึง
กลางเดือน 12 เป็นเวลา 1 เดือน 

- พิธีวนัส าคัญทางพุทธศาสนา ได้แก่ วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา วนั
เขา้พรรษา วนัออกพรรษา ประชาชนจะมีกิจกรรมท าบุญตกับาตร ฟังธรรมเทศนา ปฏิบติัธรรม รักษาศีล  
และกิจกรรมอนัเป็นสาธารณกุศล 

- พิธีเทศน์มหาชาติ เป็นพิธีท าบุญทัว่ไปของชาวไทยพุทธในอีสาน ซ่ึงเรียกอีกอย่างว่า การ
ท าบุญเดือนส่ี เพราะถูกก าหนดใหท้ าบุญในช่วงเดือนส่ี ท่ีเรียกวา่เทศน์ล าพระเวส 

- การท าบุญเทศน์มหาชาติ ชาวบา้นจะบริจาคปัจจยั (เงิน) ท่ีนิยมท า เรียกว่า กณัฑ์หลอน 
(หมายถึง การรวมเงินของชาวบา้นท่ีศรัทธา แล้วน าไปถวายพระภิกษุโดยไม่เจาะจงรูปใดรูปหน่ึง) 
ส าหรับ การท าบุญเทศน์มหาชาติของจงัหวดันครราชสีมา มีขอ้แตกต่างจากท่ีอ่ืน คือ นิยมจดัในช่วงเดือน 
11–12 หลงัจากออกพรรษา จะไม่นิยมจดัในช่วงเดือน 4 

ในดา้นการแต่งกายของชาวโคราชในปัจจุบนั ตามทอ้งถ่ินชนบท โดยเฉพาะคนชราท่ีเป็นหญิง 
ในกลุ่มไทยโคราชยงัคงนุ่งโจงกระเบน ในกลุ่มไทยอีสานหญิงจะนุ่งผา้ไหมมดัหม่ี ชายยงัคงนุ่งโสร่ง แต่
ส าหรับหนุ่มสาว ยกเวน้ไทยแขก จะนุ่งห่มตามสมยันิยม 
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2.3.5 ด้านขนบธรรมเนียมประเพณ ีและวฒันธรรม 
จงัหวดันครราชสีมา มีศูนยว์ฒันธรรมตั้งอยู่ในมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา โดย

จงัหวดันครราชสีมา มีการส่งเสริมวฒันธรรมพื้นบา้น ไดแ้ก่ ภาษาโคราช และเพลงโคราช เป็นตน้ มี
ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมและการละเล่นพื้นเมืองท่ีส าคญัท่ีนิยมปฏิบติัสืบทอดกันมา แต่
โบราณจนถึงปัจจุบนั คือ 

1) งานฉลองวนัแห่งชยัชนะทา้วสุรนารี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 23 มีนาคม ถึงวนัท่ี 3 เมษายนของทุกปี 
มีการวางพวงมาลาและบวงสรวงวญิญาณของท่านทา้วสุรนารี  มีขบวนแห่ของกลุ่มมวลชน นอกจากนั้น 
ยงัมีการออกร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละการประกวดผลิตผลการเกษตร การประกวดธิดาทา้วสุรนารี และ
การแสดงละครกลางแจง้เก่ียวกบัประวติัวรีกรรมทา้วสุรนารี 

2) งานแข่งเรือยาวประเพณีพิมาย ก าหนดข้ึนในวนัเสาร์และวนัอาทิตยถ์ดัไปจากเทศกาลท าบุญ
ออกพรรษาของทุกปีท่ีล าน ้ ามูล เม่ือถึงเทศกาลออกพรรษาชาวบา้นจะร่วมกนัท าบุญทอดกฐินและมีการ
แข่งเรือยาวเพื่อเสริมสร้างความรักความสามคัคีระหว่างคนทอ้งถ่ิน นอกจากน้ียงัมีการประกวดขบวน
พาเหรดดว้ย 

3) งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ก าหนดจดัการประกวดเทียนพรรษา โดยมีคุม้วดัต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมาและอ าเภอต่าง ๆ ในจงัหวดันครราชสีมา ส่งตน้เทียนเขา้ประกวด ซ่ึงตน้เทียน
แต่ละตน้จะตกแต่งอยา่งสวยงาม โดยก าหนดจดังานในวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 8 ก่อนวนัเขา้พรรษา 1 วนั 
สถานท่ีจดักิจกรรม คือ บริเวณสนามหนา้ศาลากลางจงัหวดันครราชสีมา 

4)  งานประเพณีลอยกระทง ในเขตจงัหวดันครราชสีมา จะมีการจดังานประเพณีลอยกระทง
โดยทัว่ไปแทบทุกหมู่บา้น เทศบาลนครนครราชสีมาไดก้ าหนดจดังานประเพณีลอยกระทงในวนัข้ึน 15 
ค ่า เดือน 12 ณ บริเวณคูเมืองหน้าศาลากลางจงัหวดันครราชสีมา มีการประกวดกระทงสวยงามและ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเป็นประจ าทุกปี 

5) เพลงโคราช  เพลงโคราชเป็นเพลงพื้นเมืองท่ีมีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีตอ้งอาศยั
ไหวพริบ ปฎิภาณของผูเ้ล่นเพลง เพลงโคราชมีท่วงท านองการขบัร้องสัมผสัท่ีสอดคลอ้งกนัเป็นภาษา
พื้นบา้น (ไทยโคราช) และลีลาท่าร าประกอบ ทั้งร าชา้และร าเร็ว ท่ีส าคญัคือเพลงโคราชไม่มีเคร่ืองดนตรี
ประกอบในการเล่น นบัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น และเป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัยิ่งใหญ่ท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมให้อนุชนรุ่นหลงัไดอ้นุรักษแ์ละสืบสานต่อไป 

6) ฮีต 12 คอง 14 ตามวิถีของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีต่างอ าเภอ เช่น อ าเภอบวัลาย อ าเภอ
ประทาย อ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอสีดา และอ าเภอบา้นเหล่ือม ซ่ึงแต่ละเดือนจะมีงานประเพณทอ้งถ่ินดงัน้ี 

เดือนอา้ย  นิมนตพ์ระสงฆเ์จา้เขา้กรรม เดือนเจ็ด    บูชาเทวาอารักษห์ลกัเมือง ปู่ ตา 
เดือนยี ่      ท าบุญคุณขา้ว เดือนแปด   เขา้พรรษา 
เดือนสาม  บุญขา้วจ่ี 
เดือนส่ี     บุญพระเวส 

เดือนเกา้     ขา้วประดบัดิน  
เดือนสิบ     ขา้วสาก 
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เดือนหา้   บุญตรุษสงกรานตแ์ละข้ึนบา้นใหม่  เดือนสิบเอ็ด  บุญออกพรรษา 
เดือนหก  บุญวนัวสิาขบูชาและบุญบั้งไฟ เดือนสิบสอง  บุญกฐิน 

 

2.3.6 ด้านลกัษณะความเป็นอยู่ 
ประชากรในจงัหวดันครราชสีมาจากลกัษณะบางประการของครัวเรือน พบวา่ในปี พ.ศ. 

2552 ประชากรของจงัหวดันครราชสีมามีท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียวมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 95.90  
รองลงมา คือห้องแถว คิดเป็นร้อยละ 4.10 ส าหรับรูปแบบท่ีอยู่อาศยัส่วนใหญ่เป็นตึก คิดเป็นร้อยละ 
41.80 รองลงมา คือคร่ึงตึกคร่ึงไม ้คิดเป็นร้อยละ 35.00 และบา้นไม ้คิดเป็นร้อยละ 23.20 ดา้นการถือ
ครองท่ีอยู่อาศยั ส่วนใหญ่เป็นเจา้ของบา้นและท่ีดิน คิดเป็นร้อยละ 89.70 รองลงมา คือบา้นเช่าคิดเป็น
ร้อยละ 5.00  และอยู่โดยไม่เสียค่าเช่า คิดเป็นร้อยละ 4.50 ส่วนการใช้น ้ าพบว่าส่วนใหญ่ใช้น ้ าประปา
ภายในบา้น คิดเป็นร้อยละ 95.40 รองลงมา คือน ้ าประปานอกบา้น คิดเป็นร้อยละ 2.60 และน ้ าบ่อ น ้ า
บาดาลนอกบา้น คิดเป็นร้อยละ 1.40 ดา้นน ้ าด่ืมส่วนใหญ่เป็นน ้ าฝน คิดเป็นร้อยละ 82.20 รองลงมา คือ
น ้าด่ืมบรรจุขวด คิดเป็นร้อยละ 15.00 และน ้ าประปาภายในบา้น คิดเป็นร้อยละ 2.40 ในส่วนของการใช้
ส้วมส่วนใหญ่เป็นส้วมซึม คิดเป็นร้อยละ 91.90 รองลงมา คือ ส้วมชกัโครกร้อยละ 6.70 และเช้ือเพลิงท่ี
ใชใ้นการปรุงอาหารส่วนใหญ่ คือ แก๊สคิดเป็นร้อยละ 74.40 รองลงมาคือ ใชไ้มคิ้ดเป็นร้อยละ 7.10 และ
ถ่านคิดเป็นร้อยละ 3.80 
 

ตารางที่ 10 แสดงร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามลกัษณะบางประการของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2545 2547 
และ พ.ศ. 2549-2552 

ลกัษณะบางประการของครัวเรือน 2545 2547 2549 2550 2551 2552 

ประเภทของที่อยู่อาศัย       

บา้นเด่ียว 85.85 91.50 92.55 91.20 88.10 95.90 

หอ้งแถว 9.69 5.23 5.39 7.20 11.20 4.10 

ทาวนเ์ฮาส์หรือบา้นแฝด 1.40 1.30 0.92 0.60 0.30 0.40 

หอ้งชุด 1.86 1.89 0.12 0.30 0.10 0.40 

หอ้งภายในบา้น 0.52 0.25 0.33 0.30 0.10 0.30 

ท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราว 0.32 0.06 0.70 0.40 0.20 0.30 

ชนิดของการก่อสร้างที่อยู่อาศัย       

ตึก 30.39 25.50 29.14 34.70 38.40 41.80 

ไม ้ 34.13 34.67 34.34 27.80 22.60 23.20 

คร่ึงตึกคร่ึงไม ้ 34.81 38.93 36.13 36.80 37.70 35.00 

วสัดุท่ีหาไดต้ามทอ้งถ่ิน 0.65 0.55 0.34 0.60 0.50 0.60 

วสัดุใชแ้ลว้ NA NA 0.04 0.70 0.70 0.70 

วสัดุอ่ืน ๆ NA 0.88 0.70 0.10 0.60 0.70 
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ตารางที่ 10 แสดงร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามลกัษณะบางประการของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2545 2547 
และ พ.ศ. 2549-2552 (ต่อ) 

ลกัษณะบางประการของครัวเรือน 2545 2547 2549 2550 2551 2552 

สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย       

เป็นเจา้ของบา้นและท่ีดิน 85.04 87.73 87.38 87.80 84.90 89.70 

เป็นเจา้ของบา้นแต่เช่าท่ีดิน 0.46 0.46 1.16 1.10 0.70 0.80 

บา้นเช่า 8.02 5.61 5.07 5.60 10.60 5.00 

อยูโ่ดยไม่เสียค่าเช่า 6.46 6.18 6.40 5.50 3.80 4.50 

การใช้น า้       

น ้าประปาภายในบา้น 77.06 86.25 89.56 94.80 94.40 95.40 

น ้าบ่อ น ้าบาดาล ภายในบา้น 0.44 1.49 5.06 3.30 0.50 0.20 

น ้าประปานอกบา้น 0.23 0.20 0.79 0.10 0.40 2.60 

น ้าบ่อ น ้าบาดาลนอกบา้น 17.83 6.97 3.85 0.70 1.70 1.40 

น ้าจากแม่น ้า ล าธารหรือคลอง 0.50 1.68 0.74 1.00 0.10 0.20 

น ้าฝน 1.54 1.58 1.20 0.80 0.60 0.40 

อ่ืน ๆ 2.38 2.00 2.10 0.21 2.40 2.30 

น า้ดื่ม       

น ้าด่ืมบรรจุขวด 15.39 12.57 17.34 18.00 22.80 15.00 

น ้าประปาภายในบา้น 0.33 1.10 1.81 1.60 2.10 2.40 

น ้าบ่อ บาดาลภายในบา้น 1.00 0.08 0.10 0.40 0.20 0.25 

 น ้าประปานอกบา้น 1.00 0.40 0.23 0.20 0.14 0.40 

น ้าบ่อ น ้าบาดาลนอกบา้น NA 0.49 0.40 0.35 0.30 0.20 

น ้าจากแม่น ้า ล าธารหรือคลอง 0.50 0.44 0.80 0.90 0.50 0.50 

น ้าฝน 83.48 85.23 80.61 79.40 74.80 82.20 

อ่ืน ๆ 0.27 0.05 0.23 0.30 0.30 0.30 

การใช้ส้วม       

ไม่มีสว้ม NA 0.44 0.05 0.40 0.40 0.30 

สว้มชกัโครก 1.12 3.29 2.17 3.10 4.30 6.70 

สว้มซึม 98.81 95.36 95.20 94.00 93.00 91.90 

สว้มชกัโครกและสว้มซึม 0.05 0.89 2.58 2.50 2.70 1.40 

 เช้ือเพลงิที่ใช้ในการปรุงอาหาร       

ถ่าน 11.89 11.66 18.78 11.90 13.70 3.80 

ไม ้ 22.70 26.19 18.21 14.20 12.90 7.10 
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ตารางที่ 10 แสดงร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามลกัษณะบางประการของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2545 2547 
และ พ.ศ. 2549-2552 (ต่อ) 

ลกัษณะบางประการของครัวเรือน 2545 2547 2549 2550 2551 2552 

น ้ามนัก๊าด NA 0.24 1.57 0.40 0.30 0.20 

แก๊ส 57.29 57.13 55.77 69.70 66.50 74.40 

ไฟฟ้า 4.49 2.37 1.89 1.00 1.30 4.40 

ไม่มีการหุงตม้ 3.55 1.88 3.77 2.70 5.70 10.20 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2553) 
 

2.3.7 ด้านการศึกษา 
1)  ข้อมูลจ านวนหน่วยงานทางการศึกษา จังหวดันครราชสีมามีหน่วยงานทาง

การศึกษา ไดแ้ก่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีทั้งหมด 7 เขตพื้นท่ี ส านกังานอาชีวศึกษาจงัหวดัจ านวน 
1 แห่ง และมีส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั 1 แห่ง โดยการ
แบ่งเขตการศึกษาใชข้อบเขตพื้นท่ีอ าเภอในการแบ่ง มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ตารางที ่11  แสดงเขตพื้นท่ีการศึกษาของจงัหวดันครราชสีมา  
เขตพืน้ที่ จ านวนอ าเภอ ช่ืออ าเภอ 
เขต 1    2 อ าเภอเมือง และอ าเภอโนนสูง 
เขต 2    5 อ าเภอจกัราช อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอโชคชยั อ าเภอหว้ยแถลง 

และอ าเภอหนองบุญมาก 
เขต 3    4 อ าเภอครบุรี อ าเภอปักธงชยั อ าเภอเสิงสาง  และอ าเภอวงัน ้าเขียว 
เขต 4   3 อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอปากช่อง และอ าเภอสูงเนิน 
เขต 5   6 อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอโนนไทย อ าเภอเทพารักษ์

อ าเภอขามสะแกแสง และอ าเภอพระทองค า  
เขต 6   6 อ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอคง อ าเภอบา้นเหล่ือม อ าเภอแกง้สนามนาง อ าเภอ

บวัลาย และอ าเภอสีดา 
เขต 7   6 อ าเภอชุมพวง อ าเภอพมิาย  อ าเภอประทาย อ าเภอโนนแดง อ าเภอ       

ล าทะเมนชยั และอ าเภอเมืองยาง 
ท่ีมา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต 1 – 7 (2552) 
 

เม่ือพิจารณาถึงจ านวนสถานศึกษาของจงัหวดันครราชสีมาพบวา่มีจ านวนทั้งหมด 1,627 แห่ง เป็น
สถานศึกษาท่ีอยู่ในสังกดักระทรวงศึกษาธิการจ านวน 1,536 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาท่ีอยู่ใน
สังกดัของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน 1,376 แห่ง และสถานศึกษานอกสังกดั
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กระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่ สถานศึกษาท่ีอยู่ในสังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน สังกดัส านกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สังกดักระทรวงวฒันธรรม มีจ านวน 91 แห่ง  
 

ตารางที ่12  แสดงจ านวนโรงเรียน จ าแนกตามสังกดั ในเขตตรวจราชการท่ี 14 ปีการศึกษา พ.ศ. 2553 
สังกดั จ านวน (แห่ง) 

สถานศึกษาสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  

สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  1,376  
สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทุกประเภท (สช.) 109  
สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) 32  
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  12  
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชนในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  (สกอ.) 

7  

สถานศึกษาสังกดันอกกระทรวงศึกษาธิการ   
สถานศึกษาสังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน   78  
สถานศึกษาสังกดัส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   12  
สถานศึกษาสังกดักระทรวงวฒันธรรม (วทิยาลยันาฏศิลป์) 1  

รวมทั้งหมด 1,627  
ท่ีมา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต 1 – 7 (2553) 
 

จ านวนบุคลากรครูและนักเรียนรายสังกดั พบว่าอตัราก าลงัของครูหน่ึงคนจะตอ้งรับผิดชอบ
นกัเรียนทั้งหมด 24 คน หากแยกตามสังกดัพบวา่ครูสังกดั สพฐ. มีจ านวน 17,648 คน ในขณะท่ีนกัเรียน
มีจ านวน 320,246 คน ซ่ึงครูหน่ึงคนตอ้งรับผดิชอบดูแลนกัเรียนจ านวน 18 คน ส่วนครูสังกดั สอศ.นั้นมี
จ านวน 1,029 คน มีนกัเรียนจ านวน 22,176 คน ดงันั้นครูหน่ึงคนรับผดิชอบนกัเรียนจ านวน 22 คน  
 

ตารางที ่13 แสดงจ านวนขา้ราชการครู นกัเรียน รายสังกดั 

สังกดั ครู (คน) นักเรียน (คน) อตัราครู:นักเรียน 
สังกดั สพฐ.    17,648 320,246 1:18 
สังกดั สอศ.   1,029 22,176 1:22 
สังกดั กศน.   821 131,799 1:161 
สังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)    ไม่มีขอ้มูล 442 ไม่มีขอ้มูล 

รวม 19,498 474,663 1:24 
ท่ีมา :  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต 1 – 7 (2553) 
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สถานศึกษาในจงัหวดันครราชสีมาท่ีสังกดั สพฐ. จ  านวนทั้งหมด 1,376 แห่ง และสถานศึกษา
สังกดั สช. จ  านวน 108 แห่ง มีจ  านวนนกัเรียนรวมกนัทั้งหมด 436,587 คน  
 

ตารางที่ 14 แสดงจ านวน สถานศึกษาสังกดั สพฐ. และสถานศึกษาสังกดั สช. จ  าแนกตามเขตพื้นท่ี
การศึกษาจงัหวดันครราชสีมา 

เขตพืน้ที่ สถานศึกษาสังกดั สพฐ. สถานศึกษาสังกดั สช. รวม นักเรียน 

เขต1 158 43 201 148,910 
เขต 2 183 11 194 84,054 

เขต 3 191 6 197 40,610 

เขต 4 187 22 209 38,791 

เขต 5 229 7 236 41,004 

เขต 6 190 6 196 30,509 

เขต 7 238 10 248 52,709 

รวม 1,376 108 1,484 436,587 
ท่ีมา :  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต 1 – 7 (2553) 
 

หากพิจารณาจ านวนนักเรียนแยกตามระดับชั้ นและตามเขตพื้นท่ีการศึกษา พบว่าจังหวดั
นครราชสีมามีจ านวนนกัเรียนระดบัประถมศึกษาจ านวนมากท่ีสุดคือ จ านวน 27,783 คน  
 

ตารางที ่15 แสดงจ านวนนกัเรียนแยกตามระดบัชั้นและเขตพื้นท่ีการศึกษา จงัหวดันครราชสีมา 

ระดบัช้ัน 
เขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

1 2 3 4 5 6 7 
อ. 1 4,109 3,106 3,386 3,303 3,628 2,358 4,350 
อ. 2 4,158 3,294 3,408 3,453 3,485 2,577 4,090 

รวมก่อนประถม 8,348 6,400 6,794 6,756 7,113 4,935 8,440 
ป. 1 8,348 3,606 3,450 3,664 3,594 2,612 4,360 
ป. 2 4,778 3,512 3,402 3,550 3,461 2,740 4,440 
ป. 3 4,873 3,531 3,502 3,533 3,461 2,697 4,554 
ป. 4 5,083 3,609 3,429 3,659 3,506 2,654 4,730 
ป. 5 5,474 3,529 3,613 3,591 3,390 2,671 4,729 
ป. 6 5,244 3,675 3,801 3,814 3,761 2,835 4,970 

รวมประถมศึกษา 30,501 21,462 21,197 21,811 21,176 16,209 27,783 
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ตารางที ่15 แสดงจ านวนนกัเรียนแยกตามระดบัชั้นและเขตพื้นท่ีการศึกษา จงัหวดันครราชสีมา (ต่อ) 

ระดบัช้ัน 
เขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

1 2 3 4 5 6 7 
ม. 1 7,530 3,270 2,951 2,962 2,934 2,141 3,974 
ม. 2 7,769 3,406 3,065 2,921 3,192 2,356 4,042 
ม. 3 7,005 3,032 3,119 2,310 2,861 2,133 3,695 

รวม ม. ต้น 22,304 9,708 9,135 8,193 8,987 6,630 11,711 
ม. 4 4,877 1,663 1,266 708 1,371 939 1,787 
ม. 5 4,202 1,481 1,216 699 1,279 961 1,617 
ม. 6 4,223 1,313 1,002 624 1,058 835 1,371 

รวม ม. ปลาย 13,302 4,457 3,484 2,031 3,708 2,735 4,775 

รวมทั้งส้ิน 148,910 84,054 40,610 38,791 41,004 30,509 52,709 
ท่ีมา :  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต 1 – 7 (2553) 
  

นกัเรียนและนกัศึกษาของจงัหวดันครราชสีมาท่ีส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2553 
พบวา่จงัหวดันครราชสีมามีนกัศึกษาท่ีจบการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัจ านวน 190,698 คน แบ่งเป็นสาย
วิชาการ จ านวน 97,405 คน คิดเป็นร้อยละ 50.08 สายวิชาชีพ จ านวน 61,605 คน คิดเป็นร้อยละ 32.31 
และสายวชิาการการศึกษา 31,689 คน คิดเป็นร้อยละ 16.62 ในส่วนท่ีจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย พบว่ามีจ  านวน 200,354 คน แบ่งเป็นสายสามญัจ านวน 152,558 คน คิดเป็นร้อยละ 76.14 สาย
อาชีวศึกษาจ านวน 47,639 คนคิดเป็นร้อยละ 23.78 และสายวิชาการการศึกษาจ านวน 157 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.08  นอกจากน้ีในส่วนของระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มีนกัเรียนส าเร็จการศึกษาจ านวน 249,962 
คน ขณะท่ีระดับประถมศึกษา มีนักเรียนส าเร็จการศึกษาจ านวน 354,347 คน และระดับต ่ ากว่า
ประถมศึกษา มีนกัเรียนจบการศึกษา จ านวน 492,315 คน 

 

ตารางที ่16 แสดงจ านวนนกัเรียน นกัศึกษา ท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2553 

ระดับการศึกษา ชาย (คน) หญงิ (คน) รวมทั้งส้ิน 

ไม่มีการศึกษา 14,118 19,135 33,253 
ต ่ากวา่ประถมศึกษา 267,424 224,891 492,315 
ประถมศึกษา 215,200 139,147 354,347 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 139,139 110,823 249,962 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 114,111 86,243 200,354 

- สายสามญั 82,011 70,547 152,558 
- สายอาชีวศึกษา 31,943 15,696 47,639 
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ตารางที ่16 แสดงจ านวนนกัเรียน นกัศึกษา ท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ 2553 (ต่อ) 

ระดับการศึกษา ชาย (คน) หญงิ (คน) รวมทั้งส้ิน 

- สายวชิาการการศึกษา 157 325 482 
มหาวทิยาลยั 80,230 110,468 190,698 

- สายวชิาการ 36,290 61,115 97,405 
- สายวชิาชีพ 31,551 30,054 61,605 
- สายวชิาการการศึกษา 12,389 19,300 31,689 

  ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2553) 
 

2)  การจดัการศึกษาอ่ืน ๆ 
ก. อาชีวศึกษา สถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจงัหวดั

นครราชสีมา มีจ านวน 12 แห่ง ไดแ้ก่ วิทยาลยัอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลยับริหารธุรกิจและการ
ท่องเท่ียวนครราชสีมา วิทยาลยัสารพดัช่างนครราชสีมา วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลยัเทคนิค 
ปักธงชยั วิทยาลยัเทคนิคสุรนารี วิทยาลยัเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
นครราชสีมา วิทยาลยัการอาชีพปากช่อง วิทยาลยัการอาชีพพิมาย วิทยาลยัการอาชีพบวัใหญ่ และ
วทิยาลยัการอาชีพชุมพวง 

ข. ระดบัอุดมศึกษา จงัหวดันครราชสีมามีสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐมีทั้งหมดจ านวน 6 
แห่ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาลัยพยาบาล    
บรมราชชนนี และมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั (มหาปชาบดีเถรีวิทยาลยั ในพระสังฆราชูปถมัภ์) 
สถาบนัอุดมศึกษาภาคเอกชนจ านวน 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุลและวิทยาลยันครราชสีมา  
สถาบนัการศึกษาท่ีสอนเฉพาะระดบัมหาบณัฑิตข้ึนไปจ านวน 1 แห่ง คือสถาบนัพฒันบริหารศาสตร์  
นอกจากน้ียงัมีสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีเขา้มาเปิดศูนยเ์พื่อด าเนินการสอนในระดบัปริญญาตรีและ
ปริญญาโท เช่น  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัรามค าแหง และ
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา เป็นตน้ 

ค. การศึกษานอกระบบ การศึกษานอกระบบ ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินงานโดยศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดันครราชสีมา มีหน่วยงานบริการการศึกษาในสังกัด คือ ศูนย์บริการ
การศึกษานอกโรงเรียนระดบัอ าเภอ (ศบอ.) 30 แห่ง โดยมีภารกิจในการจดัการศึกษาดงัน้ี 

- จดัการศึกษานอกโรงเรียน โดยมุ่งจดัการศึกษาให้กับประชาชนและ
ผูด้อ้ยโอกาสท่ีอยู่นอกระบบโรงเรียนให้ไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านออก เขียนได ้รวมทั้งการจดั
การศึกษาสายสามญัและสายอาชีพในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดบัการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิตให้กบั
กลุ่มเป้าหมาย 
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- ส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนในระบบโรงเรียนในรูปแบบของการใชส่ื้อเทคโนโลยีทางการศึกษา  ส่ือรายการวิทยุโทรทศัน์
เพื่อการศึกษา ส่ือการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม และการจดันิทรรศการวทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

- ส่งเสริมการศึกษาตามอธัยาศยั โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบั
วถีิชีวติอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็นและทนัสมยัรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง
ของสังคมโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวฒัน์ สามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง
อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติจากแหล่งต่าง ๆ 

- นอกจากแหล่งเรียนรู้ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนแล้ว จงัหวดั
นครราชสีมายงัมีสถานท่ี หน่วยงาน องค์กร ชุมชน และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอีกหลากหลายท่ีประชาชน
สามารถเข้าไปศึกษา หาความรู้ได้ เ ช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ (อ า เภอเมือง) 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมาย และปราสาทหินพิมาย ศูนยก์สิกรรมไร้สารพิษอ าเภอวงัน ้ าเขียว ศูนย์
เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บุ่งตาหลวั สวนสัตวน์ครราชสีมา เป็นตน้  

ง. การศึกษาตามอธัยาศยั การศึกษาตามอธัยาศยัเป็นการเสนอโอกาสและทางเลือก  เพื่อ
การศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปให้ไดรั้บการศึกษาและเพิ่มเติมความรู้ให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลก ก่อให้เกิดโลกทศัน์ท่ีกวา้งขวางสามารถใช้เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงชีวิตให้
กา้วหน้าและด ารงตนอยู่ในสังคมไดอ้ย่างเป็นสุข การศึกษาตามอธัยาศยัเกิดข้ึนตามวิถีชีวิตท่ีเป็นการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ จากการท างาน จากบุคคล จากครอบครัว จากส่ือ จากชุมชน และจากแหล่งความรู้ 
ซ่ึงสามารถเรียนได้ตลอดเวลาและเกิดข้ึนในทุกช่วงวยัตลอดชีวิต โดยมีห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่ง
ความรู้ของชุมชนท่ีใหบ้ริการการศึกษาตามอธัยาศยัแก่ประชาชนในพื้นท่ีระดบัอ าเภอ และจงัหวดั ในรูป
ของส่ือส่ิงพิมพ ์โสตทศันูอุปกรณ์ และส่ืออ่ืน ๆ ซ่ึงจงัหวดันครราชสีมามีห้องสมุดประชาชนจ านวน 27 
แห่ง แบ่งเป็นระดบัอ าเภอจ านวน 21 แห่ง และหอ้งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จ านวน 6 แห่ง   

จ. การสนบัสนุนจากองค์กรปกครองทอ้งถ่ิน (อปท.) การสนบัสนุนการจดัการศึกษา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการส่วนกลาง กล่าวคือ การ
จดังบประมาณสนบัสนุนอาหารกลางวนั และอาหารเสริม โรงเรียนจะไดรั้บการจดัสรรงบประมาณผา่น
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบล และเทศบาล 
นอกจากน้ีก็เป็นไปตามสภาพความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ในเขตพื้นท่ีท่ี
โรงเรียนตั้งอยู่  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความพร้อมและมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกับ
ผูบ้ริหารหรือคณะครูในโรงเรียน ก็จะจดัสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองดนตรี  

3) คุณภาพการศึกษา เม่ือพิจารณาถึงด้านคุณภาพการศึกษา สถาบนัรามจิตติ รายงานว่าในปี  
พ.ศ. 2551-2552 จงัหวดันครราชสีมามีนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 85.35 
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ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของประเทศซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 87.54 ส่วนนกัเรียนท่ีเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 66.26 ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของประเทศซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 81.53 

ดา้นครูประถม พบว่าจงัหวดันครราชสีมาขาดแคลนครูระดบัประถมศึกษาอยู่ระหว่างร้อยละ 
0.33-0.38 ซ่ึงต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของประเทศท่ีอยูร่ะหวา่ง 1.65-4.62 ในส่วนของครูระดบัมธัยมศึกษา พบวา่
จงัหวดันครราชสีมามีครูอตัราจา้งร้อยละ 5.64 ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของประเทศซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 11.56 ในส่วน
ของครูท่ีรัฐตอ้งจดัให้ พบว่าจงัหวดันครราชสีมามีครูท่ีรัฐตอ้งจดัให้ร้อยละ 11.78 ต ่ากว่าค่าเฉล่ียของ
ประเทศซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 18.09 

ดา้นงบประมาณทอ้งถ่ินเพื่อการศึกษา พบวา่จงัหวดันครราชสีมาไดรั้บงบประมาณจากองคก์าร
บริหารส่วนต าบล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและเทศบาล ร้อยละ 4.86 2.13 และ 16.52 ตามล าดบั ซ่ึงต ่า
กวา่ค่าเฉล่ียของประเทศอยูท่ี่ร้อยละ 11.34 10.48 และ 15.89 ตามล าดบั 

ในส่วนของระยะเวลาท่ีเด็กใชท้  ากิจกรรมต่าง ๆ และเรียนพิเศษ พบวา่ในระดบัประถมศึกษาอยู่
ท่ี 191 นาที สูงกวา่ค่าเฉล่ียของประเทศซ่ึงอยูท่ี่ 184.4 นาที ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้อยูท่ี่ 192.93 นาที 
สูงกวา่ค่าเฉล่ียของประเทศซ่ึงอยูท่ี่ 191.84 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายอยูท่ี่ 207.51 นาที สูงกวา่ค่าเฉล่ีย
ของประเทศซ่ึงอยู่ท่ี 182.94 ระดบัอาชีวศึกษา อยู่ท่ี 227.69 นาที สูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศซ่ึงอยู่ท่ี 
196.19 นาที และระดบัอุดมศึกษา อยูท่ี่ 210 นาที สูงกวา่ค่าเฉล่ียของประเทศซ่ึงอยูท่ี่ 185.29 นาที 

ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนในการเรียนพิเศษ พบว่านักเรียนจงัหวดันครราชสีมาในระดับ
ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษามีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อ
เดือนในการเรียนพิเศษ อยูท่ี่ 1,140.56 บาท 1,150.17 บาท 1,925.97 บาท 2,141.67 บาท และ 2,311.11 
บาทต่อเดือน ตามล าดับ โดยสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศซ่ึงมีค่าใช้จ่ายในการเรียนพิเศษในระดับ
ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาอยูท่ี่ 882.44 บาท 
1,166.75 บาท 1,299.28 บาท 1,688.69 บาท และ 2,068.96 บาทต่อเดือน ตามล าดบั   

ส าหรับเด็กท่ีหนีเรียน (ประจ า) ในจังหวดันครราชสีมา พบว่าในระดับประถมศึกษา และ
มธัยมศึกษาตอนปลายอยูท่ี่ร้อยละ 1.78 และ 6.78 ตามล าดบั ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ียของประเทศท่ีมีเด็กท่ีหนี
เรียน (ประจ า) อยูท่ี่ ร้อยละ 1.02 และ 3.73 ดา้นเด็กท่ีหนีเรียน (ประจ า) ในจงัหวดันครราชสีมา ในระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา อยูท่ี่ร้อยละ 1.27 2.47 และ 1.57 ตามล าดบั ซ่ึงต ่ากว่า
ค่าเฉล่ียของประเทศท่ีมีเด็กท่ีหนีเรียน (ประจ า) อยูท่ี่ร้อยละ 2.07 5.43 และ 5.24 ตามล าดบั 

ด้านเด็กท่ีลอกการบ้าน ลอกข้อสอบเพื่อนในจังหวัดนครราชสีมา  พบว่าในระดับชั้ น
ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษาอยูท่ี่ร้อยละ 36.99 23.23 28.97 
และ 22.4 ตามล าดบั สูงกวา่ค่าเฉล่ียของประเทศ ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 35.64 20.41 25.78 และ 21.79 ตามล าดบั 
ส่วนเด็กท่ีลอกการบา้น ลอกขอ้สอบเพื่อนในจงัหวดันครราชสีมาในระดบัชั้นอุดมศึกษาอยู่ท่ีร้อยละ 
58.55 ต  ่ากวา่ค่าเฉล่ียของประเทศซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 58.92 
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ด้านความรู้สึกปลอดภยัของเด็กเวลาไปโรงเรียนในจงัหวดันครราชสีมา พบว่าในระดับชั้น
ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษาอยูท่ี่ร้อยละ 41.33 54.06 77.83 
และ 63.37 ตามล าดบั สูงกวา่ค่าเฉล่ียระดบัประเทศ อยูท่ี่ร้อยละ 32.36 53.28 72.21 และ59.69 ตามล าดบั 
ส่วนเด็กท่ีรู้สึกปลอดภยัเวลาไปโรงเรียนในจงัหวดันครราชสีมาในระดบัชั้นอุดมศึกษาอยูท่ี่ร้อยละ 20.98 
ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียระดบัประเทศ ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 22.44 

ดา้นเด็กท่ีชอบไปโรงเรียนจงัหวดันครราชสีมา ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอน
ปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา อยูท่ี่ร้อยละ 35.53 35.35 34.84 และ 39.02 ตามล าดบั สูงกวา่ค่าเฉล่ีย
ประเทศซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 30.63 33.69 29.3 และ 31.85 ตามล าดบั ส่วนเด็กท่ีชอบไปโรงเรียนจงัหวดั
นครราชสีมาในระดบัประถมศึกษาอยูท่ี่ร้อยละ 47.58 ต  ่ากวา่ค่าเฉล่ียประเทศซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 49.48 

ด้านเด็กท่ีออกกลางคนัในจังหวดันครราชสีมาในระดับประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนต้น 
มธัยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาอยูท่ี่ร้อยละ 0.11 1.09 0.87 8.79 และ 5.44 ตามล าดบั 
ส่วนนักเรียนท่ีย ้ายโรงเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา อยูท่ี่ร้อยละ 0.50 4.47 1.63 3.52 และ 0 ตามล าดบั 

ส าหรับคะแนนการทดสอบการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ของนักเรียนในจงัหวดั
นครราชสีมารายวิชาภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์อยู่ท่ีร้อยละ 37.34 และ 34.26 ตามล าดับ สูงกว่า
ค่าเฉล่ียของประเทศซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 35.53 และ 33.36 ตามล าดับ ด้านคะแนนโอเน็ตของนักเรียนใน
จงัหวดันครราชสีมารายวิชาภาษาไทย สังคม วิทยาศาสตร์และภาพรวมอยูท่ี่ร้อยละ 43.68 33.44 28.77 
และ 35.5 ตามล าดบั ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของประเทศซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 46.50 34.50 30.05 และ 35.99 ตามล าดบั 

ในส่วนของเด็กท่ีท ากิจกรรมต่าง ๆ อ่านหนังสือเป็นงานอดิเรก (ประจ า) ของจังหวัด
นครราชสีมาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษาอยูท่ี่ร้อยละ 39.49 38.04 
และ 28.5 ตามล าดบั สูงกวา่ค่าเฉล่ียของประเทศซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 38.55 33.32 และ 25.97 ส่วนของเด็กท่ีท า
กิจกรรมต่าง ๆ อ่านหนงัสือเป็นงานอดิเรก (ประจ า) ในจงัหวดันครราชสีมาใน ระดบัประถมศึกษาและ
อาชีวศึกษาอยูท่ี่ร้อยละ 29.95 และ 27.3 ตามล าดบั ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของประเทศซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 42.73 และ 
28.74 ตามล าดบั 

ด้านเด็กท่ีท ากิจกรรมต่าง ๆ อ่านหนังสือพิมพ์ (ประจ า) ของจงัหวดันครราชสีมาในระดับ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษาอยู่ท่ีร้อยละ 28.82 และ 23.18 ตามล าดบั สูงกว่าค่าเฉล่ียของ
ประเทศซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 23.21 และ 22.71 ดา้นเด็กท่ีท ากิจกรรมต่าง ๆ อ่านหนงัสือพิมพ ์(ประจ า) ของ
จงัหวดันครราชสีมาในระดบั ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้และอุดมศึกษาอยูท่ี่ร้อยละ 13.30 18.78 
และ 15.54 ตามล าดบั ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของประเทศซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 17.24 19.89 และ 24.31 ตามล าดบั 

ดา้นเด็กท่ีท ากิจกรรมต่าง ๆ อ่านข่าวในเว็บไซต์ต่าง ๆ (ประจ า) ของจงัหวดันครราชสีมาใน
ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ และอาชีวศึกษาอยูท่ี่ร้อยละ 10.41 13.2 และ 24.8 ตามล าดบั สูง
กวา่ค่าเฉล่ียของประเทศซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ10.22 12.42 และ 15.55 ส่วนเด็กท่ีท ากิจกรรมต่าง ๆ อ่านข่าวใน
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เวบ็ไซต์ (ประจ า) ของจงัหวดันครราชสีมาในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษาอยู่ท่ีร้อยละ 
16.04 และ 16.62 ตามล าดบั ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของประเทศซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 17.62 และ 22.11 ตามล าดบั 

ในส่วนของเด็กท่ีท ากิจกรรมต่าง ๆ เรียนพิเศษ (ประจ า) ของจงัหวดันครราชสีมาในระดับ
ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาอยูท่ี่ร้อยละ 13.01 
11.79 22.36 4.32 และ 5.44 ตามล าดบั ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของประเทศ ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 26.19 24.15 32.0 5.35 
และ 5.78 ตามล าดบั  

ด้านเด็กท่ีอ่านหนังสือเรียน (ประจ า) ของจงัหวดันครราชสีมาในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น  
มธัยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา อยูท่ี่ร้อยละ 49.62 54.94 และ 42.55 ตามล าดบั สูงกวา่ค่าเฉล่ีย
ของประเทศซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 46.32 45.41 และ 34.56 ส่วนเด็กท่ีอ่านหนงัสือเรียน (ประจ า) ของจงัหวดั
นครราชสีมาในระดบัประถมศึกษา และอุดมศึกษาอยู่ท่ีร้อยละ 44.16 และ 38.34 ตามล าดบั ต ่ากว่า
ค่าเฉล่ียของประเทศซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 55.55 และ 41.95 ตามล าดบั  
 

ตารางที ่17  แสดงสภาวะดา้นการศึกษาของจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2551-2552 
สภาวะด้านการศึกษา ค่าเฉลีย่จงัหวดั ค่าเฉลีย่ประเทศ 

ร้อยละการเรียนต่อ ม.4/อุดมศึกษา 85.35/66.26 87.54/81.53 
ร้อยละครูประถมขาดแคลน
แยกตามขนาดโรงเรียน 

< 300/301-1,000/ 
> 1,000 

0.38/0.38/ 
0.33 

4.62/3.41/ 
1.65 

ร้อยละครูมธัยมขาดแคลน 
ครูอตัราจา้ง/ 
ท่ีรัฐตอ้งจดัให ้

5.64/ 
11.78 

11.56/ 
18.09 

ร้อยละงบประมาณทอ้งถ่ิน
เพ่ือการศึกษา 

อบต./อบจ./เทศบาล 4.86/2.13/16.52 11.34/10.48/15.89 

เวลาเฉล่ียต่อวนัท่ีเด็กใชท้ า
กิจกรรมต่างๆ เรียนพิเศษ 
(นาที) 

ประถม/ม.ตน้/ม.ปลาย/
อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา 

191/192.93/207.51/ 
227.69/210 

184.4/191.84/182.94/ 
196.19/185.29 

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนในการ
เรียนพิเศษ (บาท) 

ประถม/ม.ตน้/ม.ปลาย/
อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา 

1,140.56/1,150.17/1,925.97/  
2,141.67/2,311.11 

882.44/1,166.75/1,299.2
8/1,688.69/2,068.96 

ร้อยละเดก็ท่ีหนีเรียน 
(ประจ า) 

ประถม/ม.ตน้/ม.ปลาย/
อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา 

1.78/1.27/6.78/ 
2.47/1.57 

1.02/2.07/3.73/ 
5.43/5.24 

ร้อยละเดก็ท่ีลอกการบา้น/
ขอ้สอบเพ่ือน 

ประถม/ม.ตน้/ม.ปลาย/
อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา 

41.33/54.06/77.83/ 
63.37/58.55 

32.36/53.28/72.21/ 
59.69/58.92 

ร้อยละเดก็ท่ีรู้สึกปลอดภยั
เวลาไปโรงเรียน (มาก) 

ประถม/ม.ตน้/ม.ปลาย/
อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา 

36.99/23.23/28.97/ 
22.4/20.98 

35.64/20.41/25.78/ 
21.79/22.44 
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ตารางที ่17  แสดงสภาวะดา้นการศึกษาของจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2551-2552 (ต่อ) 
สภาวะด้านการศึกษา ค่าเฉลีย่จงัหวดั ค่าเฉลีย่ประเทศ 

ร้อยละเดก็ท่ีชอบไปโรงเรียน 
(มาก) 

ประถม/ม.ตน้/ม.ปลาย/
อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา 

47.58/35.53/35.35/ 
34.84/39.02 

49.48/30.63/33.69/ 
29.3/31.85 

ร้อยละนกัเรียนท่ีออก
กลางคนั 

ประถม/ม.ตน้/ม.ปลาย/
อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา 

0.11/1.09/ 
0.87/8.79/5.44 

ไม่มีขอ้มูล 

ร้อยละนกัเรียนท่ียา้ยโรงเรียน 
ประถม/ม.ตน้/ม.ปลาย/
อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา 

0.5/4.47 
/1.63/3.52/0 

ไม่มีขอ้มูล 

คะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน 

ไทย/สงัคม/องักฤษ/
คณิต/วิทย/์เฉล่ียรวม 

43.68/33.44/28.77/ 
37.34/34.26/35.5 

46.5/34.5/30.05/ 
35.53/33.36/35.99 

ร้อยละเดก็ท่ีท ากิจกรรมต่าง ๆ 
อ่านหนงัสือเป็นงานอดิเรก 
(ประจ า) 

ประถม/ม.ตน้/ม.ปลาย/
อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา 

29.95/39.49/38.04/ 
27.3/28.5 

42.73/38.55/33.32/ 
28.74/25.97 

ร้อยละเดก็ท่ีท ากิจกรรม อ่าน
หนงัสือพิมพ ์(ประจ า) 

ประถม/ม.ตน้/ ม.ปลาย/ 
อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา 

13.3/18.78/28.82/ 
23.18/15.54 

17.24/19.89/23.21/ 
22.71/24.31 

ร้อยละเดก็ท่ีท ากิจกรรม อ่าน
ข่าวในเวป็ไซต ์(ประจ า) 

ประถม/ม.ตน้/ม.ปลาย/
อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา 

10.41/13.2/16.04/ 
24.8/16.62 

10.22/12.42/17.62/ 
15.55/22.11 

ร้อยละเดก็ท่ีท ากิจกรรมและ 
เรียนพิเศษ (ประจ า) 

ประถม/ม.ตน้/ม.ปลาย/
อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา 

13.01/11.79/22.36/ 
4.32/5.44 

26.19/24.15/32/ 
5.35/5.78 

ร้อยละท่ีเด็กอ่านหนงัสือ
เรียน (ประจ า) 

ประถม/ม.ตน้/ม.ปลาย/
อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา 

44.16/49.62/54.94/ 
42.55/38.34 

55.55/46.32/45.41/ 
34.56/41.95 

ท่ีมา : สถาบันรามจิตติ (2553) 
 

2.3.8 ด้านการสาธารณสุข 
ในปี พ.ศ. 2552 จงัหวดันครราชสีมามีสถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีมีเตียงรับผูป่้วยไว้

คา้งคืนทั้งส้ินจ านวน 41 แห่งเป็นโรงพยาบาลภาครัฐ จ านวน 30 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย ์ขนาด 
1,019 เตียง จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 27 แห่ง ขนาด 300 เตียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 
แห่ง และโรงพยาบาลจิตเวชจ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหมจ านวน 2 แห่ง ขนาด 
430 เตียง และโรงพยาบาลเอกชนจ านวน 9 แห่ง มีศูนยสุ์ขภาพชุมชนจ านวน 387 แห่ง  

จ านวนแพทยใ์นจงัหวดันครราชสีมา มีจ านวน 390 คน ทนัตแพทยจ์ านวน 92 คน เภสัชกร
จ านวน 171 คน และพยาบาลวิชาชีพจ านวน  2,897 คน อตัราส่วนแพทยต่์อประชากรเท่ากบั 1 : 6,560 ทนัต
แพทยต่์อประชากรเท่ากบั 1 : 27,871 เภสัชกรต่อจ านวนประชากร 1 : 14,995 พยาบาลวิชาชีพต่อจ านวน
ประชากร เท่ากบั 1 : 885 จากขอ้มูลส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมาประจ าปี พ.ศ. 2552 พบวา่
อายขุยัเฉล่ียของประชากรเพศชายประมาณ 70.52 ปี ในขณะท่ีเพศหญิงมีอายขุยัเฉล่ียประมาณ 76.79 ปี  
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จ านวนผูป่้วยนอกมารับการรักษาพยาบาล จ านวน 258,818 คร้ัง สาเหตุของการป่วยของผูป่้วยนอก
สูงสุด คือ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบย่อยอาหาร โรคระบบกล้ามเน้ือ ส าหรับผูป่้วยใน มีจ านวน 
88,406 คน สาเหตุการป่วยของผูป่้วยในสูงสุด คือ โรคความดนัโลหิตสูง คลอดปกติ ติดเช้ือในล าไส้ โรค
ระบบการยอ่ยอาหาร และภาวะแทรกซอ้นจากการตั้งครรภ ์โรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา คือ โรคอุจจาระ
ร่วงเฉียบพลนั ไขไ้ม่ทราบสาเหตุ โรคตาแดง ปอดบวม และสุกใส 

ประชากรมีหลกัประกนัสุขภาพ จ านวน 2,577,256 คน คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของประชากรท่ีอาศยัอยู่
จริง โดยแบ่งตามสิทธิการมีหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า ไดแ้ก่ ขา้ราชการ 198,842 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 
ประกนัสังคม 419,282 คน คิดเป็นร้อยละ 16.24 ประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 1,961,132 คน คิดเป็นร้อยละ 75.96 
และไม่ไดป้ระกนัสุขภาพ  2,488  คน คิดเป็นร้อยละ 0.10  
 
ตารางที ่18  แสดงจ านวนสถานพยาบาลท่ีมีเตียงผูป่้วยรับไวค้า้งคืน จ านวนเตียง แพทย ์ทนัตแพทย ์
พยาบาล และผูป่้วย จ  าแนกตามประเภทสถานพยาบาล ปี พ.ศ. 2553 

รายการ 
จ านวน
สถาน 
พยาบาล 

จ านวน 
เตยีง 

จ านวน
แพทย์ 

จ านวน
ทนัต
แพทย์ 

จ านวน
พยาบาล 

จ านวนผู้ป่วย 

รวม ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก 

ประเภทบริการทัว่ไป  40 2,948 127 16 462 347,224 88,406 258,818 

รัฐบาล  31 2,306 61 8 107 83,809 10,342 73,467 
 - กระทรวงสาธารณสุข  29 2,039 407 118 2,381 1,629,278 258,910 1,370,368 
- กระทรวงอ่ืนๆ  2 267 61 8 107 83,809 10,342 73,467 
 เอกชน  9 642 92 8 359 263,415 78,064 185,351 

บริการเฉพาะโรค  2 330 114 9 433 16,491 5,545 10,946 

 รัฐบาล  2 330 114 9 433 16,491 5,545 10,946 
- กระทรวงสาธารณสุข  2 330 114 9 433 16,491 5,545 10,946 
เอกชน 9  642  92  8  359  263,415  78,064  185,351  
ท่ีมา : ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (2553) 
 

ตารางที ่19 แสดงจ านวนผูป่้วยนอก จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 21 โรค ปี พ.ศ. 2548-2552 
กลุ่มสาเหต ุ 2548 2549 2550 2551 2552 

โรคติดเช้ือและปรสิต 282,123 325,301 279,546 337,821 325,907 
เน้ืองอก (รวมมะเร็ง) 16,887 44,431 47,100 56,012 44,650 
โรคเลือดความผิดปกติเก่ียวกบัภูมิคุม้กนั 28,910 35,524 35,731 45,888 43,988 
โรคเก่ียวกบัต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสมั 298,207 387,547 372,253 489,251 552,795 
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 101,144 106,516 93,117 117,874 124,625 
โรคระบบประสาท 80,344 99,688 90,456 108,001 102,523 
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ตารางที ่19 แสดงจ านวนผูป่้วยนอก จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 21 โรค ปี พ.ศ. 2548-2552 (ต่อ) 
กลุ่มสาเหต ุ 2548 2549 2550 2551 2552 

โรคตารวมส่วนประกอบของตา 112,826 173,527 147,766 170,146 200,187 
โรคหูและปุ่มกกหู 47,037 56,523 49,775 60,095 56,610 
โรคระบบไหลเวยีนเลือด 436,690 547,114 496,787 626,921 646,240 
โรคระบบหายใจ 1,085,448 1,187,263 1,049,880 1,270,467 1,418,955 
โรคระบบยอ่ยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 644,080 721,051 632,826 788,873 812,994 
โรคผิวหนงัและเน้ือเยือ่ใตผ้ิวหนงั 204,758 228,382 216,568 261,899 249,546 
โรคระบบกลา้มเน้ือ รวมโครงร่าง และเน้ือยดึเสริม 484,663 743,451 557,149 717,703 771,078 
โรคระบบอวยัวะสืบพนัธ์ุร่วมปัสสาวะ 91,633 131,713 123,744 147,869 139,859 
ภาวะแทรกซอ้นในการตั้งครรภ ์การคลอดและระยะ
หลงัคลอด 

19,306 27,204 25,939 26,563 28,337 

การเป็นพิษและผลท่ีตามมา 12,670 10,981 14,906 11,726 9,288 
ภาวะผิดปกติของทารกท่ีเกิดข้ึนในระยะปริก าเนิด 
(อายคุรรภ ์22 สปัดาห์ข้ึนไป จนถึง 7 วนั หลงัคลอด) 

4,882 4,225 6,079 9,245 6,629 

รูปร่างผดิปกติแต่ก าเนิด การพิการจนผดิรูปแต่
ก าเนิด และโครโมโซมผิดปกติ 

18,221 17,712 15,033 21,817 7,496 

อาการ อาการแสดงและส่ิงผิดปกติท่ีพบไดจ้ากการ
ตรวจทางคลินิก และทางหอ้งปฏิบติัการ ท่ีไม่
สามารถจ าแนกโรคในกลุ่มอ่ืนได ้

656,784 715,836 611,935 790,977 900,767 

อุบติัเหตุจากการขนส่งและผลท่ีตามมา 57,207 53,254 53,934 56,599 39,174 
สาเหตุจากภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีท าใหป่้วยหรือตาย 327,985 334,752 293,216 318,630 331,467 
รวมยอด 5,011,805 5,951,995 5,213,740 6,434,377 6,813,115 
ท่ีมา : ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (2553) 
 

ตารางที ่20 แสดงจ านวนผูป่้วยใน จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 75 โรค ปี พ.ศ. 2548-2552 
กลุ่มสาเหต ุ 2548 2549 2550 2551 2552 

1 
ไขร้ากสาดนอ้ย ไขร้ากสาดเทียม และการติด
เช้ือซลัโมเนลลา 

245 302 236 179 341 

2 โรคติดเช้ืออ่ืน ๆ ของล าไส ้ 14,353 15,550 12,498 15,095 13,590 
3 วณัโรค 1,645 1,810 1,784 1,874 1,756 
4 โรคเร้ือน 17 936 1,046 946 160 
5 สมองอกัเสบจากเช้ือไวรัส 17 138 129 88 105 

6 
ไขเ้ลือดออกจากเช้ือแดงก่ี และไขเ้ลือดออก
จากเช้ือไวรัส 

1,879 1,805 1,883 2,272 1,327 

7 ตบัอกัเสบจากเช้ือไวรัส 163 183 184 218 195 
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ตารางที ่20 แสดงจ านวนผูป่้วยใน จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 75 โรค ปี พ.ศ. 2548-2552 (ต่อ) 
กลุ่มสาเหต ุ 2548 2549 2550 2551 2552 

8 โรคภูมิคุม้กนับกพร่องจากเช้ือไวรัส (เอชไอว)ี 1,748 1,618 1,282 1,374 1,414 
9 มาลาเรีย  122 323 509 369 79 
10 โรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืน ๆ 7,009 6,935 6,044 8,064 7,317 
11 เน้ืองอกร้ายท่ีตบั 521 856 729 772 756 
12 เน้ืองอกร้ายท่ีปอด 339 500 610 821 486 
13 เน้ืองอกร้ายท่ีเตา้นม 132 367 456 566 331 
14 เน้ืองอกร้ายท่ีมดลูก 233 883 1,171 978 288 
15 ความผิดปกติระบบภูมิคุม้กนั 6,237 8,264 8,165 10,256 9,847 
16 ธาลสัซีเมีย 830 1,263 1,474 1,857 1,131 
17 ความผิดปกติของต่อมไทรอยด ์ 716 711 841 1,017 781 
18 โรคเบาหวาน 8,440 10,394 9,490 12,227 11,600 

19 
ความผิดปกติเก่ียวกบัต่อมไร้ท่อ โภชนาการ
และเมตะบอลิสมัอ่ืน ๆ 

13,067 15,191 15,669 23,272 23,279 

20 
ความผิดปกติทางจิตใจท่ีมีสาเหตจุากโรคทั้ง
กลุ่มอาการของโรค 

610 446 769 869 427 

21 
ความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรมท่ีมี
สาเหตุจากสารออกฤทธ์ิทางจิตประสาท  

2,320 2,296 2,073 2,775 2,445 

22 
ความผิดปกติทางจิตใจ จิตเภทและประสาท
หลอน 

489 622 636 771 765 

23 ความผิดปกติทางอารมณ์ (สะเทือนอารมณ์) 170 208 192 263 374 

24 
ความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียด 
และอาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้ 

1,345 1,350 1,286 1,268 1,116 

25 โรคปัญญาอ่อน 81 156 101 106 58 
26 โรคลมบา้หม ู 1,009 1,544 1,543 1,753 1,237 
27 โรคของประสาทอ่ืน ๆ 2,632 2,883 3,225 3,402 3,537 
28 โรคตาและส่วนผนวก 1,165 4,956 5,115 3,737 2,939 
29 โรคหูและปุ่มกกหู 601 1,028 1,419 1,170 1,050 
30 ไขรู้ห์มาติกเฉียบพลนั 85 136 73 76 28 
31 โรคหวัใจรูห์มาติกเร้ือรัง 1,182 905 1,020 802 365 
32 โรคความดนัโลหิตสูง 9,251 11,219 11,347 14,475 16,910 
33 โรคหวัใจขาดเลือด 2,172 3,467 3,516 3,767 2,335 

34 
โรคหวัใจและโรคของการไหลเวยีนเลือดผา่น
ปอดอ่ืน ๆ 

4,222 5,398 5,369 11,358 6,015 

35 โรคหลอดเลือดสมองใหญ่ 2,067 3,475 3,433 3,654 2,315 
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ตารางที ่20 แสดงจ านวนผูป่้วยใน จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 75 โรค ปี พ.ศ. 2548-2552 (ต่อ) 
กลุ่มสาเหต ุ 2548 2549 2550 2551 2552 

36 โรคอ่ืน ๆ ของระบบไหลเวยีนเลือด 995 1,598 1,675 1,687 1,193 

37 
ระบบการหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และ
โรคอ่ืนของระบบหายใจส่วนบน 

5,385 6,202 6,389 7,318 7,131 

38 ไขห้วดัใหญ่ 356 541 351 309 1,162 
39 ปอดอกัเสบ 5,447 6,597 5,998 6,567 6,441 
40 โรคเร้ือรังของระบบหายใจส่วนล่าง 4,344 5,486 5,159 6,021 5,505 
41 โรคหืด และโรคหืดชนิดเฉียบพลนัรุนแรง 2,696 3,588 3,127 3,556 3,396 
42 โรคอ่ืน ๆ ของระบบหายใจ 5,884 6,798 5,660 6,958 6,774 
43 โรคแผลในกระเพาะอาหารและล าไสส่้วนตน้ 2,567 3,384 3,811 3,284 1,529 
44 โรคของไสต่ิ้ง 2,227 2,430 2,190 2,412 2,080 
45 ไสเ้ล่ือน 391 1,580 1,921 1,706 518 
46 โรคอ่ืน ๆ ของล าไสแ้ละเยือ่บุช่องทอ้ง 851 1,411 1,504 1,514 657 

47 
ล าไสอ้มัพาต และล าไสมี้การอุดตนัโดยไม่มีไส้
เล่ือน 

471 648 726 779 649 

48 โรคตบัจากแอลกอฮอล ์ 1,020 1,303 1,174 1,175 1,255 
49 โรคน่ิวในถุงน ้ าดีและถุงน ้ าดีอกัเสบ 769 1,358 916 1,088 747 
50 โรคอ่ืนของระบบยอ่ยอาหาร 9,515 10,506 9,995 12,224 13,457 
51 โรคของผิวหนงัและเน้ือเยือ่ใตผ้ิวหนงั 4,539 5,490 5,218 5,791 5,393 
52 โรคของระบบกลา้มเน้ือร่วมโครงร่าง 4,728 6,520 7,912 7,934 7,364 
53 ความผิดปกติของเน้ือเยือ่เก่ียวพนั 422 606 408 548 402 
54 ไตวายเฉียบพลนั 421 1,082 1,080 1,255 899 
55 ไตวายเร้ือรัง 2,400 3,068 3,144 3,869 3,984 
56 น่ิวในไต 867 1,108 1,076 1,211 576 
57 โรคของอวยัวะสืบพนัธ์ุชาย 653 1,049 1,209 1,168 1,070 
58 ความพิการของเตา้นม 185 295 186 205 91 

59 
โรคเก่ียวกบัอวยัวะเชิงกรานหญิงอกัเสบ และ
ความผิดปกติ 

1,281 1,493 1,083 1,194 1,069 

60 โรคอ่ืนของระบบสืบพนัธ์ุร่วมปัสสาวะ 5,731 5,924 5,714 6,655 6,148 
61 การตั้งครรภแ์ลว้แทง้ 1,657 3,156 1,756 2,182 1,471 
62 การคลอดเด่ียว (คลอดปกติ) 12,999 14,271 15,292 15,304 13,130 

63 
โรคแทรกซอ้นในการตั้งครรภ ์การเจ็บครรภ ์
การคลอด ระยะหลงัคลอดและภาวะอ่ืน ๆ ทาง
สูติกรรมท่ีมิไดร้ะบุไวท่ี้อ่ืน 

11,106 10,766 12,000 12,619 10,952 

64 การบาดเจบ็จากการคลอด 145 1,817 2,051 2,619 302 
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ตารางที ่20 แสดงจ านวนผูป่้วยใน จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 75 โรค ปี พ.ศ. 2548-2552 (ต่อ) 
กลุ่มสาเหต ุ 2548 2549 2550 2551 2552 

65 ความผิดปกติอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระยะปริก าเนิด 3,620 3,050 3,054 4,086 4,617 
66 รูปร่างผิดปกติ การพิการจนผิดรูปแต่ก าเนิด  823 2,401 1,502 2,511 489 

67 
อาการผิดปกติท่ีพบไดจ้ากการตรวจทางคลินิก 
และหอ้งปฏิบติัการ ท่ีไม่สามารถจ าแนกโรคได ้

22,510 21,059 18,999 20,944 19,429 

68 บาดเจ็บจากอุบติัเหตจุากการขนส่ง 469 1,426 706 1,172 312 
69 คนท่ีไดรั้บอุบติัเหตจุากการขนส่ง 2,326 4,485 5,131 4,450 2,491 

70 
อุบติัเหตุจากการขนส่งอ่ืน ๆ และผลท่ีตามมา
ของอุบติัเหตุ  

735 1,398 1,200 1,045 402 

71 
การเป็นพิษ และผลพิษจากอบุติัเหตุ การท าร้าย
ตวัเอง ถูกผูอ่ื้นท าร้าย และการบาดเจบ็ท่ีไม่ระบุ
แน่ชดัวา่เป็นอุบติัเหตุ หรือการจงใจ 

1,128 3,889 4,424 4,017 1,086 

72 
เหตุการณ์อ่ืน ๆ ของอุบติัเหต ุและผลตามมา
ยกเวน้การเป็นพิษ 

3,196 3,804 3,928 4,495 5,120 

73 
การฆ่าตวัตาย หรือท าร้ายตวัเอง ยกเวน้การ
วางยาพิษตนเอง 

133 283 134 158 68 

74 
การถูกฆ่าตายและถูกผูอ่ื้นท าร้ายยกเวน้ใชย้า
สารเคมีหรือวตัถุมีพิษ 

699 1,274 1,299 1,276 768 

75 
สาเหตุภายนอกอ่ืน ๆ ของการเจ็บป่วย การตาย 
และผลท่ีตามมาท่ีมิไดร้ะบุไวท่ี้อ่ืนใด  

1,413 1,701 1,743 2,588 1,351 

  รวมยอด 214,218 262,963 256,162 298,385 258,177 
ท่ีมา : ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (2553) 

 

ในส่วนของสาเหตุการตาย พบวา่ส่วนใหญ่เกิดจากโรคมะเร็งมากท่ีสุด รองลงมา คือ โรคหวัใจ 
โรคความดนัโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง โดยมากเป็นในผูช้ายมากกวา่ผูห้ญิง 

ใน ปี พ.ศ. 2552 พบวา่พื้นท่ีของจงัหวดันครราชสีมา มีอตัราการเกิดเท่ากบั 10.56 ต่อประชากรหน่ึง
พนัคน อตัราตายเท่ากบั  5.9 ต่อประชากรหน่ึงพนัคน และอตัราเพิ่มตามธรรมชาติเท่ากบั 4.66  ต่อประชากร
หน่ึงพนัคน อตัราการตายของทารกเท่ากบั 6.59  ต่อหน่ึงพนัของการเกิดมีชีพ และอตัราการตายของมารดา
เท่ากบั 11.05 ต่อหน่ึงแสนของการเกิดมีชีพ  
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กราฟที่ 6 แสดงอตัราการเกิด ตาย และอตัราการเพิ่ม (ต่อพนัประชากร) จงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2542-2552 
ท่ีมา : รายงานประจ าปีส านักงานสาธารณสุขจังหวดันครราชสีมา ประจ าปี 2552 

 

ตารางที ่21 แสดงจ านวนการตาย จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุท่ีส าคญั และเพศ ปี พ.ศ. 2552 - 2553 

กลุ่มสาเหต ุ
จ านวนการตาย อตัราการตายต่อประชากร 100,000 คน 

2552  2553  2552  2553 
รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

มะเร็งทุกชนิด 2,147  1,288  859  2,151  1,262  889  83.54  101.29  66.15  83.49  48.99  34.51  

อุบติัเหต/ุการเป็นพษิ 527  414  113  940  730  210  20.14  32.56  8.70  36.49  28.34    8.15  

ความดนัโลหิตสูง 
หลอดเลือดในสมอง 642  363  279  1,008  587  421  24.98  78.54  21.49  39.13  22.79  16.34  

โรคหวัใจ 407  227  180  626  355  271  15.65  17.85  13.86  24.30  13.78  10.52  

โรคเก่ียวกบัตบั 257  103  154  433  292  141  10.00  8.10  11.86  16.81  11.33  5.47  

วณัโรคทุกชนิด 185   133  52  121  83  38  7.20  10.45  4.00  4.70   3.22  1.48  

ไขเ้ลือดออก 1,763  893  870  12  7  5  68.85   70.23  67.00  0.47  0.27  0.19  

อ่ืนๆ 1,310  1,004  306  9,154  4,735  4,419  50.97  78.95  53.56  355.32  183.79  171.53  

ท่ีมา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวดันครราชสีมา (2553) 
 

กลุ่มโรคติดต่อท่ียงัเป็นปัญหาต่อเน่ือง หรือโรคประจ าถ่ินของพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา  พบในปี  
พ.ศ. 2552 มีดงัน้ี   

1) โรคอุจจาระร่วง รายงานผูป่้วย โรคอุจจาระร่วง จ านวนทั้งส้ิน 43,848 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 
1,712.27 ต่อประชากรแสนคน พบมากในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  65  ปีข้ึนไป 55 - 64  ปี  และ  
อายุ 5 - 9 ปี ตามล าดบั โดยพบอตัราป่วยสูงสุดในพื้นท่ีอ าเภอโชคชยั อ าเภอครบุรี อ าเภอวงัน ้ าเขียว และ
อ าเภอหว้ยแถลง ตามล าดบั 
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2) โรคอาหารเป็นพิษ รายงานผูป่้วย โรคอาหารเป็นพิษ จ านวนทั้งส้ิน 3,857 ราย คิดเป็นอตัรา
การป่วย 150.62 ต่อประชากรหน่ึงแสนคน พบมากในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี 10 - 14 ปี 
และ  65 ปีข้ึนไป ตามล าดบั โดยพบอตัราป่วยสูงสุดในพื้นท่ีของอ าเภอจกัราช อ าเภอวงัน ้ าเขียว อ าเภอ
แกง้สนามนาง อ าเภอโชคชยั ตามล าดบั 

3) โรคปอดบวม รายงานผูป่้วยโรคปอดบวม จ านวนทั้งส้ิน 5,885 ราย คิดเป็นอตัราการป่วย 
229.81 ต่อประชากรหน่ึงแสนคน พบมากในกลุ่มอาย ุ0 - 4 ปี รองลงมาคือ กลุ่ม 65  ปีข้ึนไป 55 - 64 ปี และอาย ุ
5 - 9 ปี ตามล าดบั โดยพบอตัราป่วยสูงสุดในอ าเภอด่านขุนทด อ าเภอแกง้สนามนาง อ าเภอวงัน ้ าเขียว 
และอ าเภอสีคิ้ว  ตามล าดบั 

4) โรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 พบ
ผูป่้วยยนืยนั 1,600 ราย และผูเ้สียชีวติยนืยนั 5 ราย อ าเภอท่ีมีผูป่้วย 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
อ าเภอแกง้สนามนาง อ าเภอบา้นเหล่ือม อ าเภอจกัราช และอ าเภอขามทะเลสอ ตามล าดบั 

5) โรคไขห้วดัใหญ่ รายงานผูป่้วยโรคไขห้วดัใหญ่ จ านวนทั้งส้ิน 2,779 ราย คิดเป็นอตัราการ
ป่วย 108.52 ต่อประชากรหน่ึงแสนคน พบมากในกลุ่มอาย ุ10 - 4 ปี รองลงมากลุ่มอาย ุ0  - 4 ปี กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี 
และกลุ่มอายุ 15 - 24  ปี ตามล าดบั โดยพบอตัราป่วยสูงสุดในพื้นท่ีของอ าเภอโนนแดง อ าเภอเมือง
นครราชสีมา อ าเภอจกัราช และอ าเภอคง ตามล าดบั 

6) โรคไขเ้ลือดออก รายงานผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออกจ านวนทั้งส้ิน 1,763  ราย คิดเป็นอตัราการ
ป่วย 68.85 ต่อประชากรหน่ึงแสนคน พบมากในกลุ่มอายุ 10 - 4 ปี รองลงมากลุ่มอายุ 5 - 9 ปี 0  - 4 ปี และกลุ่ม
อาย ุ15 - 24 ปี ตามล าดบั โดยพบอตัราป่วยสูงสุดในพื้นท่ีของ อ าเภอแกง้สนามนาง อ าเภอชุมพวง อ าเภอ
พระทองค า และอ าเภอโชคชยั ตามล าดบั 

7) โรคไขไ้ม่ทราบสาเหตุ รายงานผูป่้วยโรคไม่ทราบสาเหตุ จ  านวนทั้งส้ิน 8,809  ราย คิดเป็น
อตัราการป่วย  343.99  ต่อประชากรหน่ึงแสนคน พบมากในกลุ่มอายุ  25 – 29 ปี รองลงมากลุ่มอายุ 35 – 39  ปี 
กลุ่มอาย ุ45 - 59 ปี และ  65 ปีข้ึนไป ตามล าดบั โดยพบอตัราป่วยสูงสุดใน อ าเภอห้วยแถลง อ าเภอบวัใหญ่ 
อ าเภอเมืองยาง  อ าเภอบวัลาย  และอ าเภอครบุรี ตามล าดบั 

8) โรคไขฉ่ี้หนู รายงานผูป่้วย โรคไขฉ่ี้หนูจ านวนทั้งส้ิน 137 ราย คิดเป็นอตัราการป่วย 5.35 
ต่อประชากรหน่ึงแสนคน พบมากในกลุ่มอายุ 45 - 64 ปี รองลงมากลุ่มอายุ 35 - 44  ปี กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี และ
กลุ่มอาย ุ65 ปีข้ึนไป ตามล าดบั โดยพบอตัราป่วยสูงสุดในพื้นท่ีของ อ าเภอแกง้สนามนาง อ าเภอชุมพวง 
อ าเภอหว้ยแถลง และอ าเภอเสิงสาง ตามล าดบั 
 

2.3.9 ด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
ในปี พ.ศ. 2554 จงัหวดันครราชสีมาไดเ้ผชิญกบัปัญหาคดีต่าง ๆ หลายคดี โดยเฉพาะ

ประเภทความผดิท่ีมีจ  านวนคดีท่ีเกิดมากท่ีสุด คือ คดีท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย จ านวน 11,436 คดี รองลงมา คือ 
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คดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์จ  านวน 884 คดี ซ่ึงมีจ านวนการเกิดคดีข้ึนของคดีลดลงจากปี พ.ศ. 2551 และคดี
ประทุษร้ายต่อชีวติ ร่างกาย และเพศ จ านวน 798 คดี ซ่ึงจ านวนคดีท่ีเกิดข้ึนมีแนวโนม้ลดลงทุกปี  
 จ านวนคดีท่ีจบักุมไดม้ากท่ีสุด คือคดีท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย จ านวน 16,090 ราย รองลงมา คือ คดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย ์จ  านวน 619 ราย  คดีประทุษร้ายต่อชีวติ ร่างกาย และเพศ จ านวน 535 ราย  
 

ตารางที ่22 แสดงสถิติคดีอาญาท่ีน่าสนใจ  จ าแนกตามประเภทความผดิ  ปี พ.ศ. 2551 – 2554 

ประเภทความผดิ 

2551 2552 2553 2554 

จ านวนคด ี จ านวนคด ี จ านวนคด ี จ านวนคด ี

ทีเ่กดิ ทีจ่บักมุได้ ทีเ่กดิ ทีจ่บักมุได้ ทีเ่กดิ ทีจ่บักมุได้ ทีเ่กดิ ทีจ่บักมุได้ 
คดีอุกฉกรรจแ์ละ
สะเทือนขวญั 

109 86 59 53 89 74 80 55 

คดีประทุษร้ายต่อชีวติ
ร่างกายและเพศ 

1,077 734 1,058 955 955 706 798 535 

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์ 989 767 815 711 740 617 884 619 
คดีท่ีน่าสนใจ 732 376 621 457 525 338 552 301 
คดีท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย 10,135 19,456 10,639 10,639 10,250 10,250 11,436 16,090 
ท่ีมา :  กองก ากับการต ารวจภูธรจังหวดันครราชสีมา (2554) 
 

2.4  ลกัษณะการเกษตรกรรม 
2.4.1 ภาคการผลติด้านการเกษตรภาพรวมของจังหวดันครราชสีมา 

ในปี พ.ศ. 2551 จงัหวดันครราชสีมามีพื้นท่ีทั้งหมด 12,808,728 ไร่ หรือร้อยละ 12.14 
ของพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีถือครองทางการเกษตรจ านวน 7,384,441 ไร่ 
หรือ ร้อยละ 57.65 ของพื้นท่ีจังหวดันครราชสีมา รองลงมาคือ พื้นท่ีนอกภาคการเกษตร จ านวน 
3,466,446 ไร่ หรือร้อยละ 27.06 และพื้นท่ีป่าไมจ้  านวน 1,957,841 ไร่ หรือร้อยละ 15.29  
 

ตารางที ่23 แสดงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ปี พ.ศ. 2547 - 2551  

ปี 
จ านวนเนือ้ที ่(ไร่) 

เนือ้ทีท่ั้งหมด1/ เนือ้ทีถ่ือครองทางการเกษตร3/ เนือ้ทีป่่าไม้ 2/ เนือ้ทีน่อกการเกษตร3/ 

2547 12,808,728 7,783,095 1,968,063 3,057,570 
2548 12,808,728 7,784,798 1,968,063 3,055,868 
2549 12,808,728 7,718,934 1,968,063 3,121,731 
2550 12,808,728 7,684,219 1,968,063 3,156,446 
2551 12,808,728 7,384,441 1,957,841 3,466,446 

         1/   กรมแผนท่ีทหาร    2/   กรมป่าไม้     3/   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ท่ีมา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552) 
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การถือครองท่ีดินทางการเกษตรมีทั้งหมด 7,384,441 ไร่ พบวา่เกษตรกรในจงัหวดันครราชสีมา
มีพื้นท่ีของตนเอง จ านวน 4,093,629 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.27 และเป็นพื้นท่ีของคนอ่ืนจ านวน 3,590,590 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.73 ในส่วนของพื้นท่ีของตนเอง แบ่งเป็นพื้นท่ีของตนเองร้อยละ 71.14 รองลงมาคือ 
จ านองผูอ่ื้นร้อยละ 28.62 และขายฝากร้อยละ 0.24 ในส่วนของพื้นท่ีของคนอ่ืน แบ่งเป็นพื้นท่ีเช่าผูอ่ื้น ๆ 
ร้อยละ 52.78 รองลงมา คือไดท้  าฟรี ร้อยละ 43.21 รับจ านองร้อยละ 3.76 และขายฝากร้อยละ 0.25 
 

ตารางที ่24 แสดงลกัษณะการถือครองท่ีดินทางการเกษตร ปี พ.ศ. 2546 – 2550 

ปี 

การถือ
ครองเพือ่ 
การเกษตร

(ไร่) 

เนือ้ทีข่องตนเอง (ไร่)  เนือ้ทีข่องคนอืน่ (ไร่)   

รวม 
ของ
ตนเอง 

จ านอง
ผูอ่ื้น 

ขาย
ฝาก 

รวม เช่าผูอ่ื้น 
รับ

จ านอง 
รับขาย
ฝาก 

ไดท้ าฟรี 

2546 7,769,872 6,435,321 5,283,087 1,145,236 6,998 1,334,551 1,035,313 93,544 8,764 196,930 

2547 7,783,095 6,027,949 4,739,269 1,279,996 8,684 1,755,146 1,331,921 116,659 16,118 290,448 

2548 7,784,798 5,532,889 4,131,992 1,390,423 10,474 2,251,909 1,665,366 141,399 28,803 416,341 

2549 7,718,934 5,486,077 4,097,033 1,378,659 10,385 2,232,857 1,651,276 140,203 28,559 412,819 

2550 7,684,219 4,093,629 2,912,077 1,171,552 10,000 3,590,590 1,895,090 135,008 8,960 1,551,532 

ท่ีมา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2551) 
 

การถือครองท่ีดินพบว่าเป็นท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธ์ิจ านวน 1,413,924 แปลง ส่วนใหญ่อยู่ในรูป
ของโฉนดท่ีดินจ านวน 1,171,135 แปลง คิดเป็นร้อยละ 82.83 รองลงมา คือ น.ส. 3 ก. จ านวน 159,438 
แปลง คิดเป็นร้อยละ 11.28 และน.ส. 3  จ  านวน 42,335 แปลง คิดเป็นร้อยละ 2.99 
 

ตารางที ่25  แสดงปริมาณเอกสารสิทธ์ิของส านกังานท่ีดินจงัหวดันครราชสีมา 

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ 
จ านวน 
(แปลง) 

พืน้ที่ 

ไร่ งาน ตารางวา 
1. โฉนดท่ีดิน 1,171,135 4,917,432 2 84.3 
2. น.ส. 3 ก. 159,438 735,033 3 75.9 
3. น.ส. 3 42,335 463,538 - 17.9 
4. ใบจอง ใบตราจอง 698 1,963 3 91.4 
5. หอ้งชุด 1,742 (หอ้ง) 0 0 0 
6. ส.ค.1 38,576 0 0 0 
7. ส.ป.ก. 140,029 2,322,474 0 0 

รวมทั้งส้ิน 1,551,513 8,440,440 8 270 
ท่ีมา : ส านักงานท่ีดินจังหวดันครราชสีมา (2553) และส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (2555) 
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การใช้ท่ีดินถือครองทางการเกษตรในจงัหวดันครราชสีมา พบว่าส่วนใหญ่เป็นท่ีนา จ านวน 
3,604,651 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.81 รองลงมา คือพื้นท่ีพืชไร่ จ  านวน 3,351,198 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.38 
พื้นท่ีไมผ้ลและไมย้นืตน้ จ  านวน 157,687 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.14 
 
ตารางที ่26 แสดงการใชท่ี้ดินถือครองทางการเกษตร ปี พ.ศ. 2547 – 2551 

ประเภททีด่ินทางการเกษตร 2547 2548 2549 2550 2551 
ท่ีอยูอ่าศยั 135,884 137,160 139,810 148,694 134,267 
ท่ีนา 3,883,598 3,880,093 3,817,384 3,957,443 3,604,651 
ท่ีพืชไร่ 3,259,401 3,251,873 3,248,661 3,087,982 3,351,198 
ท่ีไมผ้ลและไมย้นืตน้ 304,961 310,521 313,588 298,035 157,687 
ท่ีสวนผกัและไมด้อก 41,333 42,498 43,091 40,306 15,793 
ท่ีทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์ 42,259 43,419 41,056 43,708 49,094 
ท่ีรกร้างวา่งเปล่า 81,739 84,519 82,019 76,848 63,485 
เน้ือท่ีท าการเกษตรอ่ืนๆ 33,920 34,715 33,325 31,203 8,265 

รวม 7,783,095 7,784,798 7,718,934 7,684,219  7,384,441 
ท่ีมา :   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552) 
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แผนที ่5  แสดงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน จงัหวดันครราชสีมา 
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2.4.2 ภาคการผลติเมื่อจ าแนกตามประเภทของการผลติ 
1) สาขากสิกรรม 

ก. การปลูกขา้ว ในปีเพาะปลูก 2552/2553 จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีเพาะปลูกขา้ว
รวมทั้งหมด 4,333,469 ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีท าขา้วนาปี จ านวน 3,877,691 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 89.48 ของพื้นท่ี
เพาะปลูกทั้งหมด และพื้นท่ีขา้วนาปรังจ านวน 455,778 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.52 การปลูกขา้วนาปีพบวา่ 
ส่วนใหญ่ปลูกขา้วเจา้จ  านวน 3,627,255 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 93.54 และขา้วเหนียวจ านวน 250,436 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 6.46 ทั้งน้ีอ าเภอท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วมากเป็นอนัดบั 1 ถึง 5 คือ อ าเภอพิมาย อ าเภอโนนสูง 
อ าเภอประทาย อ าเภอคง และอ าเภอโนนไทย ตามล าดบั และพบวา่เกษตรกรในจงัหวดันครราชสีมาจะ
เร่ิมท าการเพาะปลูกขา้วในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม  

การเก็บเก่ียว เกษตรกรเร่ิมท าการเก็บเก่ียวผลผลิตขา้วในช่วงปลายเดือนตุลาคม-
ธนัวาคม เม่ือท าการเก็บเก่ียวแลว้ จะเก็บเฉพาะขา้วเปลือกเหนียวไวบ้ริโภค ส่วนท่ีเหลือจากการเก็บไว้
บริโภคจะน าออกจ าหน่ายช่วงตน้ปีหลงัการเก็บเก่ียว ไม่มีการเก็บไวร้อราคาเน่ืองจากไม่มียุง้ฉางและมีภาระ
เร่ืองหน้ีสิน  

ดา้นการตลาด ศูนยก์ลางตลาดขา้วเปลือกท่ีส าคญัอยู่ในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอพิมาย 
อ าเภอโนนสูง อ าเภอบวัใหญ่ ซ่ึงมีโรงสีขนาดใหญ่ตั้งกระจายอยูห่ลายแห่ง โดยโรงสีเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะซ้ือ
ขา้วเปลือกจากพ่อคา้ยุง้ฉางท่ีรับซ้ือขา้วเปลือกจากเกษตรกรในอ าเภอรอบนอก โรงสีในเขตอ าเภอเมืองจะ
รับซ้ือข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรงมีน้อย และในบางคร้ังปริมาณข้าวเปลือกท่ีซ้ือในจงัหวดัไม่
เพียงพอส าหรับป้อนโรงสี จึงจ าเป็นต้องซ้ือจากต่างจงัหวดัด้วย แหล่งรับซ้ือท่ีส าคัญรองลงมา คือ 
อ าเภอพิมาย อ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอสูงเนิน และอ าเภอโชคชยั โดยโรงสีในเขตอ าเภอเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะ
รับซ้ือขา้วเปลือกจากเกษตรกรในทอ้งท่ีโดยตรง การรับซ้ือขา้วจากพ่อคา้ยุง้ฉางมีนอ้ย และในบางคร้ังจะ
ท าการขายข้าวเปลือกส่วนหน่ึงท่ีรับซ้ือไวใ้ห้กับโรงสีในเขตอ าเภอเมือง และโรงสีต่างจงัหวดั เช่น 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดันครปฐม เป็นตน้ 

 
 

ตารางที ่27 แสดงเน้ือท่ีเพาะปลูกขา้วในจงัหวดันครราชสีมา ปีเพาะปลูก 2552/2553 

รายการ 
ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง 

ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว 
พื้นท่ีเพาะปลูกขา้ว (ไร่)  3,627,255 250,436 455,778 0 
พื้นท่ีเสียหาย (ไร่) 163,879 20,830 9,306 0 
พื้นท่ีเก็บเก่ียว (ไร่) 3,463,376 229,606 446,472 0 
ผลผลิต (ตนั)  1,512,786 110,463 284,224 0 
ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ (กก.) 461 500 584 0 
ท่ีมา :  ส านักงานเกษตรจังหวดันครราชสีมา (2553) 
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พื้นท่ีในการปลูกขา้วนาปีของจงัหวดันครราชสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2547 ถึงปี พ.ศ. 2551 มีปริมาณพื้นท่ี
เพิ่มข้ึน แต่ในปี พ.ศ. 2551 มีปริมาณพื้นท่ีท าการปลูกขา้วนาปีลดลงเล็กนอ้ย แต่ขณะเดียวกนัพื้นท่ีการปลูก
ขา้วนาปรังมีปริมาณพื้นท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี นอกจากน้ีพบวา่ ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ของการปลูกขา้วนาปรังสูงกว่า
การปลูกขา้วนาปี ซ่ึงเห็นไดว้า่ขา้วนาปีมีผลผลิตเฉล่ียต่อไร่สูงสุดอยูท่ี่ 348 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะท่ีขา้วนา
ปรังมีผลผลิตเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 626 กิโลกรัมต่อไร่ ดงัตารางดา้นล่างน้ี  
 
ตารางที ่28 แสดงพื้นท่ี ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของขา้วในจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2547-2552 

ปี พ.ศ. 
พืน้ทีเ่พาะปลูก 

(ไร่) 
พืน้ทีเ่กบ็เกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลติรวม 

(ตัน) 
ผลผลติต่อไร่  

(กก.) 

นาปี นาปรัง นาปี นาปรัง นาปี นาปรัง นาปี นาปรัง 
2547 3,143,771 3,340 2,732,286 3,332 950,017 1,861 348 559 
2548 3,124,094 25,592 2,797,521 25,454 947,194 15,037 339 591 
2549 3,103,818 78,268 2,777,518 78,158 917,939 45,239 330 579 
2550 3,119,728 129,817 2,816,337 129,736 928,575 77,793 330 600 
2551 3,163,989 178,697 2,930,349 178,509 914,642 111,662 312 626 
2552 3,157,659    218,76 3,047,922 201,890 900,158 124,091 295 615 

 ท่ีมา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย (2549)  และสถิติการเกษตรของประเทศไทย( 2552)   
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แผนที ่6  แสดงพื้นท่ีปลูกขา้ว จงัหวดันครราชสีมา 
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ต้นทุนการผลิตข้าว ส าหรับการผลิตข้าวนาปี พบว่าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีต้นทุนรวม 
2,243.39 บาทต่อไร่ โดยตน้ทุนส่วนใหญ่คือค่าแรงงาน จ านวน 1,421.05 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.3 
ตน้ทุนท่ีใช้รองลงมา คือ ค่าวสัดุ ได้แก่ ค่าพนัธ์ุ ค่าปุ๋ย ค่ายาปราบศตัรูพืช ค่าวสัดุการเกษตร และค่า
ซ่อมแซมเคร่ืองจกัรการเกษตร จ านวน 557.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.8 ท่ีเหลือเป็นตน้ทุนคงท่ี 
ไดแ้ก่ ค่าเช่าท่ีดิน ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร และค่าดอกเบ้ียเงินทุน 

 

ตารางที ่29 แสดงตน้ทุนการผลิตขา้วนาปี ปี พ.ศ. 2550 

รายการ ทั้งประเทศ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1. ต้นทุนผนัแปร 2,162.63 2,052.33 

1.1 ค่าแรงงาน 1,433.19 1,421.05 
- เตรียมดิน 364.55 355.60 
- ปลูก 270.24 316.39 
- ดูแลรักษา 226.79 200.41 
- เก็บเก่ียว 571.61 548.65 
1.2 ค่าวสัดุ 651.27 557.10 

- ค่าพนัธ์ุ 190.96 173.19 
- ค่าปุ๋ย 299.10 267.14 
- ค่ายาปราบศตัรูพืชและวชัพืช 50.89 25.35 
- ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 93.50 72.99 
- ค่าวสัดุการเกษตรและวสัดุส้ินเปลือง 12.42 13.81 
- ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 4.40 4.62 
1.3 ค่าดอกเบีย้เงินลงทุน 78.17 74.18 

2. ต้นทุนคงที ่ 220.47 191.06 
- ค่าเช่าท่ีดิน 212.20 183.04 
- ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 7.23 7.01 
- ค่าดอกเบ้ียเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 1.04 1.01 

3. ต้นทุนรวมต่อไร่ 2,383.10 2,243.39 

4. ต้นทุนรวมต่อเกวยีน 5,827 6,989 

5. ผลผลติต่อไร่ (กก.) 409 321 
ท่ีมา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร (2551) 
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ข. การปลูกพืชไร่ จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีปลูกพืชไร่หลายชนิด พืชไร่ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ มนัส าปะหลงั ออ้ยโรงงาน และขา้วโพดเล้ียงสัตว ์โดยมีพื้นท่ีเพาะปลูกพืชไร่รวมกนักว่า 
3.22  ลา้นไร่  
 

ตารางที ่30 แสดงพื้นท่ีเพาะปลูก เน้ือท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ จ  าแนกตามชนิดของพืช
ไร่ ปีเพาะปลูกปี พ.ศ. 2552   

รายการ 
พืน้ทีเ่พาะปลูก 

(ไร่) 
พืน้ทีเ่กบ็เกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลติ 
(ตัน) 

ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

มนัส าปะหลงั 1,697,225 1,626,901 7,226,694 4,442 
ออ้ยโรงงาน 536,482 523,681 6,523,494 12,457 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์  983,517 798,366 652,265 817 
ท่ีมา :  ส านักงานเกษตรจังหวดันครราชสีมา (2553) 

 
(1) การปลูกมันส าปะหลัง  ในส่วนของพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลัง มีจ  านวน 

1,697,225 ไร่ ก่อให้เกิดผลผลิต 7,226,694 ตนัโดยมีผลผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ 4,442 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งน้ีประเทศ
ไทยเป็นแหล่งมนัส าปะหลงัรายใหญ่อนัดบั 1 ใน 5 ของโลก และจงัหวดันครราชสีมามีเน้ือท่ีเพาะปลูก
มากท่ีสุดของประเทศ โดยมนัส าปะหลังท่ีนิยมปลูกมากเป็นพนัธ์ุดีท่ีให้ผลผลิตต่อไร่สูง คือ พนัธ์ุ
เกษตรศาสตร์ 50 พนัธ์ุระยอง 5 พนัธ์ุระยอง 60 พนัธ์ุระยอง 90 และพนัธ์ุห้วยบง ทั้งน้ีอ าเภอท่ีมีพื้นท่ี
ปลูกมนัส าปะหลงัมากเป็นอนัดบั 1 ถึง 5 คือ อ าเภอครบุรี อ าเภอเสิงสาง อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอ
ด่านขนุทด และอ าเภอสีคิ้ว  

ดา้นการเพาะปลูก พบว่าเกษตรกรจะปลูกมนัส าปะหลงัอยู่ 2 ช่วง คือ ระหว่างเดือน
เมษายนถึงพฤษภาคม (ตน้ฝน) และระหวา่งเดือนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคม (ปลายฝน) ทั้งน้ีการตดัสินใจ
เลือกช่วงการปลูกมนัส าปะหลงัท่ีเหมาะสม จะตอ้งพิจารณาทั้งปริมาณน ้าฝนและลกัษณะของดิน 

การเก็บเก่ียว พบว่าเกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงัจะเก็บเก่ียวผลผลิตเกือบทั้งปี ช่วงท่ีเก็บ
เก่ียวมากท่ีสุด คือช่วงท่ีว่างเวน้จากการท านา ซ่ึงในแต่ละปีจะมีพื้นท่ีไม่ได้ท  าการเก็บเก่ียวเหลืออยู่บา้ง 
เน่ืองจากเกษตรกรเก็บเก่ียวไม่ทนัและราคาผลผลิตในปีนั้น ๆ ไม่ดี โดยช่วงท่ีเกษตรกรนิยมเก็บเก่ียว คือ ช่วง
เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน และช่วงเดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 

ดา้นการตลาด พบวา่ศูนยก์ลางตลาดรับซ้ือมนัส าปะหลงัส่วนใหญ่จะกระจายอยูท่ ัว่ ๆ ไป
ในอ าเภอท่ีมีการเพาะปลูกมนัส าปะหลงั เช่น อ าเภอเมือง อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอครบุรี อ าเภอ
เสิงสาง อ าเภอหนองบุญมาก และอ าเภอขามทะเลสอ และในเขตอ าเภอเหล่าน้ีจะมีลานมนักระจายอยูท่ ัว่ไป
จ านวน 18 แห่ง นอกจากน้ีมีบริษทัใหญ่ท่ีรับซ้ือมนัส าปะหลังผ่านระบบการเป็นเครือข่ายกับสหกรณ์
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การเกษตรในอ าเภอต่าง ๆ เช่น  บริษทัสงวนวงษจ์  ากดั ท่ีท าให้ทั้งบริษทัและเกษตรกรต่างไดรั้บประโยชน์
โดยตรง  

จากการศึกษาเอกสารพบวา่ จงัหวดันครราชสีมามีการใชพ้ื้นท่ีในการปลูกมนัส าปะหลงัสูงท่ีสุดใน
ปี พ.ศ. 2551 ประมาณ 2,035,147 ไร่ แต่มีปริมาณผลผลิตเฉล่ียต่อไร่เพียงไร่ละ 3,594 กิโลกรัม ในขณะท่ี
ปี พ.ศ. 2553 มีปริมาณพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงัลดลง แต่มีปริมาณผลผลิตเฉล่ียต่อไร่สูงถึงไร่ละ 4,442 
กิโลกรัม มีขอ้สังเกตวา่ในปี พ.ศ. 2552 ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ต ่าลง คือ 2,872 กิโลกรัมต่อไร่ เน่ืองจากในปี
การผลิตดงักล่าว จงัหวดันครราชสีมาประสบกบัภาวะเพล้ียแป้งแพร่ระบาดอยา่งหนกั 

 
ตารางที่ 31 แสดงพื้นท่ี ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของมนัส าปะหลงั จงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ.2547-2553 

ปี พ.ศ พืน้ที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

พืน้ที่เกบ็เกีย่ว 
(ไร่) 

ผลผลติรวม 
(ตัน) 

ผลผลติต่อไร่ 
(กก.) 

2547 1,470,924 1,366,903 3,640,063 2,663 
2548 1,697,732 1,669,054 5,704,827 3,418 
2549 1,894,286 1,834,290 6,858,410 3,739 
2550 1,978,454 1,896,546 6,298,429 3,321 
2551 2,035,147 1,983,725 7,129,508 3,594 
2552 1,804,213 1,758,626 5,050,774 2,872 

ท่ีมา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย (2549)  และ สถิติการเกษตรของประเทศไทย( 2552)   
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แผนที ่7  แสดงพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงั จงัหวดันครราชสีมา  



67 

ส าหรับตน้ทุนในการผลิตมนัส าปะหลงั พบวา่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีตน้ทุนรวมต่อไร่อยูท่ี่ 
2,954.35 บาท โดยตน้ทุนส่วนใหญ่ คือ ค่าแรงงานจ านวน 1,583 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.58 ตน้ทุนท่ีใช้
รองลงมา คือ ค่าวสัดุ ประกอบด้วย ค่าพนัธ์ุ ค่าปุ๋ย ค่ายาปราบศตัรูพืช ค่าวสัดุการเกษตร และค่า
ซ่อมแซมการเกษตร จ านวน 856.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.98 ท่ีเหลือเป็นตน้ทุนคงท่ี ไดแ้ก่ ค่าเช่าท่ีดิน 
ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร และค่าดอกเบ้ียเงินทุน 
  

ตารางที ่32 แสดงตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงั ปี พ.ศ. 2550 

รายการ ทั้งประเทศ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1. ต้นทุนผนัแปร 2,687.94 2,622.19 

1.1 ค่าแรงงาน 1,646.56 1,583.00 
- เตรียมดิน 422.71 395.68 
- ปลูก 193.17 186.43 
- ดูแลรักษา 477.85 479.09 
- เก็บเก่ียว 552.83 521.8 

1.2 ค่าวสัดุ 853.85 856.25 
- ค่าพนัธ์ุ 247.93 242.97 
- ค่าปุ๋ย 398.32 419.29 
- ค่ายาปราบศตัรูพืชและวชัพืช 191.27 172.57 
- ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 8.98 14.67 
- ค่าวสัดุการเกษตรและวสัดุส้ินเปลือง 5.37 3.18 
- ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 1.98 3.57 

1.3 ค่าดอกเบีย้เงินลงทุน 187.53 182.94 

2. ต้นทุนคงที ่ 335.11 332.16 
- ค่าเช่าท่ีดิน 324.34 319.57 
- ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 9.63 11.23 
- ค่าดอกเบ้ียเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 1.14 1.36 

3. ต้นทุนรวมต่อไร่ 3,023.05 2,954.35 

4. ต้นทุนรวมต่อกโิลกรัม 0.85 0.85 

5. ผลผลติต่อไร่ (กก.) 3,562 3,491 
ท่ีมา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2551) 
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(2) การปลูกออ้ย จงัหวดันครราชสีมามีพื้นท่ีเพาะปลูกปี พ.ศ. 2552/2553 จ  านวน 482,080 ไร่ 
ไดผ้ลผลิต 4,306,556 ตนั มีผลผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ 9.47 ตนัต่อไร่ ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีผลิตออ้ยเป็นอนัดบั 2 ของ
ประเทศรองจากจงัหวดัอุดรธานี อ าเภอท่ีมีการท าการเพาะปลูกอ้อยมากท่ีสุด ได้แก่ อ าเภอปากช่อง 
อ าเภอแกง้สนามนาง อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอพิมาย และอ าเภอสีคิ้วตามล าดบั พนัธ์ุท่ีนิยมปลูกมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ พนัธ์ุ เค 88-92 เค 84-200 และพนัธ์ุอู่ทอง เป็นตน้ 

ดา้นการตลาด พบว่าเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยส่วนใหญ่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสมาคมชาวไร่ออ้ย
จงัหวดันครราชสีมา จึงขายผลผลิตโดยตรงให้แก่โรงงานน ้ าตาลท่ีซ้ือราคาออ้ยขั้นตน้ ตามท่ีส านกังาน
คณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย (สนอ.) ไดก้ าหนดราคาออ้ยขั้นต ่าในแต่ละปี  

จงัหวดันครราชสีมามีโรงานน ้ าตาลตั้งอยู ่3 แห่ง ตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอแกง้สนามนาง อ าเภอพิมาย 
และอ าเภอครบุรี ได้แก่ บริษทัอุตสาหกรรมอ่างเวียน จ ากดั ในอ าเภอแกง้สนามนาง บริษทัอุตสาหกรรม
โคราช จ ากดั ในอ าเภอพิมาย และ บริษทัเอน็วายชูกา้ร์ จ  ากดั ในอ าเภอครบุรี 

อยา่งไรก็ตามชาวไร่ออ้ยในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมายงัประสบกบัปัญหาผลผลิตต ่า ตน้ทุนสูง 
ชาวไร่ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ตอ้งเป็นหน้ีโรงงาน เป็นหน้ีธนาคาร ทั้งน้ีมีสาเหตุมาจากพื้นฐานการผลิต
ออ้ยของเกษตรกรท่ียงัไม่ไดรั้บการพฒันา ทั้งเกษตรกรไร่ออ้ย เคร่ืองจกัรกล แหล่งน ้ า ระบบชลประทาน 
ระบบการเก็บเก่ียว และระบบการขนส่ง ชาวไร่ออ้ยจ านวนมากกวา่ร้อยละ 90 ปลูกออ้ยโดยอาศยัน ้าฝน  

พบว่าในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมามีการใช้พื้นท่ีปลูกออ้ยสูงสุดในปี พ.ศ. 2550 และเป็นปีท่ีมี
ผลผลิตเฉล่ียสูงสุดคือ 11,088 กิโลกรัมต่อไร่  

 
ตารางที่ 33 แสดงพื้นท่ี ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของออ้ยโรงงาน จงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2547 – 2552 

ปี พ.ศ พืน้ที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

ผลผลติรวม 
(ตัน) 

ผลผลติต่อไร่  
(กก.) 

2547 589,952    4,229,956    7,170 
2548 441,662    3,180,850    7,202 
2549 445,178    4,114,780    9,243 
2550 511,451 5,671,214 11,088 
2551 422,097 4,458,658 10,563 
2552 495,264 5,175,695 10,450 

ท่ีมา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย (2549)  และ สถิติการเกษตรของประเทศไทย( 2552)   
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แผนที ่ 8  แสดงพื้นท่ีปลูกออ้ยโรงงาน จงัหวดันครราชสีมา 
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ด้านต้นทุนการผลิตอ้อยโรงงาน  ส าหรับต้นทุนในการผลิตอ้อยโรงงานพบว่า  ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีตน้ทุนรวมต่อไร่ 5,484.77 บาท โดยตน้ทุนส่วนใหญ่คือค่าแรงงาน จ านวน 2,739.09 
บาท คิดเป็นร้อยละ 49.94 ตน้ทุนท่ีใช้รองลงมา คือ ค่าวสัดุ ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุ ค่าปุ๋ย ค่ายาปราบศตัรูพืช ค่า
วสัดุการเกษตร และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร จ านวน 1,957.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.69 ท่ีเหลือ
เป็นตน้ทุนคงท่ีไดแ้ก่ ค่าเช่าท่ีดิน ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร และค่าดอกเบ้ียเงินทุนจากผลการส ารวจ
ตน้ทุนการผลิตออ้ยตามขนาดฟาร์มการผลิตปี พ.ศ. 2549/2550 สรุปไดด้งัน้ี 

 
ตารางที ่34 แสดงตน้ทุนการผลิตออ้ยโรงงาน ปี พ.ศ. 2550 

รายการ ทั้งประเทศ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1. ต้นทุนผนัแปร 4,995.48 5,048.68 

1.1 ค่าแรงงาน 2,626.30 2,739.09 
- เตรียมดิน 303.12 336.08 
- ปลูก 310.04 384.80 
- ดูแลรักษา 431.82 421.79 
- เก็บเก่ียว 1,581.32 1,596.42 

1.2 ค่าวสัดุ 2,020.66 1,957.36 
- ค่าพนัธ์ุ 561.32 572.88 
- ค่าปุ๋ย 767.09 757.63 
- ค่ายาปราบศตัรูพืชและวชัพืช 427.23 378.86 
- ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 174.46 175.63 
- ค่าวสัดุการเกษตรและวสัดุส้ินเปลือง 29.97 21.06 
- ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 60.59 51.30 

1.3 ค่าดอกเบีย้เงินลงทุน 348.52 352.23 

2. ต้นทุนคงที ่ 504.64 436.09 
- ค่าเช่าท่ีดิน 494.81 426.11 
- ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 8.72 8.88 
- ค่าดอกเบ้ียเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 1.11 1.10 

3. ต้นทุนรวมต่อไร่ 5,500.12 5,484.77 

4. ต้นทุนรวมต่อกโิลกรัม 572 566 

5. ผลผลติต่อไร่ (กก.) 9,610 9,683 
ท่ีมา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2551) 
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(3)   การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์จงัหวดันครราชสีมามีพื้นท่ีผลิตขา้วโพดมากเป็นล าดบัท่ี 2 ของ
ประเทศรองจากจงัหวดัเพชรบูรณ์ จากรายงานของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรประจ าปี พ.ศ. 2554 
พบวา่พื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมามีพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นปี พ.ศ.2553 จ  านวน 904,828 ไร่ มี
ผลผลิตจ านวน 525,676 ตนั ผลผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ 581กิโลกรัมต่อไร่ และในปี พ.ศ.2554 มีพื้นท่ีเพาะปลูก
ลดลงเหลือจ านวน 877,010 ไร่ ผลผลิต 534,099 ตนั ผลผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ 609 กิโลกรัมต่อไร่ พื้นท่ีเพาะปลูก
ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในเขตอ าเภอปากช่อง อ าเภอวงัน ้ าเขียว อ าเภอปักธงชยั อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอสูงเนิน 
อ าเภอด่านขนุทด และอ าเภอเทพารักษ ์

การเพาะปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องจงัหวดันครราชสีมา แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ตั้งแต่เดือน
มีนาคมถึงเดือนมิถุนายน (รุ่นท่ี 1) และช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกนัยายน (รุ่นท่ี 2) พนัธ์ุขา้วโพดท่ี
นิยมปลูกกนัมาก คือ พนัธ์ุซีพีดีเค 888 พนัธ์ุคาร์กิล 919 และพนัธ์ุบ๊ิก 717 เป็นตน้ 

การเก็บเก่ียวส าหรับขา้วโพดเล้ียงสัตวรุ่์นท่ี 1 จะเก็บเก่ียวในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 
และรุ่นท่ี 2 จะเก็บเก่ียวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ์  

ด้านการตลาด  พบว่าศูนย์กลางตลาดรับซ้ือขา้วโพดท่ีส าคญัของจงัหวดันครราชสีมาอยู่ในเขต
อ าเภอปากช่อง อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอปักธงชยั และอ าเภอสีคิ้ว ซ่ึงมีพ่อคา้รายใหญ่หลายรายท าการรับซ้ือ
จากเกษตรกรโดยตรง และรวบรวมส่งไปยงัไซโลในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และจงัหวดัสมุทรปราการ 
ทั้งน้ีแหล่งรับซ้ือรายใหญ่ท่ีส าคญัทั้งในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา และอ าเภอปากช่อง คือโรงงานอาหาร
สัตวท่ี์มีอยูท่ ั้งหมดจ านวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทัเจริญโภคภณัฑ์อีสาน จ ากดั (มหาชน) บริษทัคาร์กิลล์สยาม 
จ ากดั บริษทัยไูนเตด็ฟีดด้ิง จ ากดั และบริษทัเบทาโกรกรุ๊ป จ ากดั 

 
ตารางที่ 35 แสดงพื้นท่ี ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของขา้วโพดเล้ียงสัตว ์จงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 
2547 - 2554 

ปี พ.ศ. พืน้ทีเ่พาะปลูก
(ไร่) 

พืน้ทีเ่กบ็เกี่ยว 
(ไร่) 

ผลผลติรวม 
(ตัน) 

ผลผลติต่อไร่  
(กก.) 

2547 955,330 911,499 498,682 547 
2548 854,867 823,037 432,563 526 
2549 721,593 676,938 389,660 576 
2550 712,212 684,902 380,321 555 
2551 716,916 699,104 416,528 596 
2552 818,769 792,899 496,174 626 
2553 904,828 ไม่มีขอ้มูล 525,676 581 
2554 877,010 ไม่มีขอ้มูล 534,099 609 

ท่ีมา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย (2549)  และ สถิติการเกษตรของประเทศไทย( 2554)  
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แผนที ่9 แสดงพื้นท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์จงัหวดันครราชสีมา 
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ตน้ทุนการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์พบวา่ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีตน้ทุนรวม 2,466 
บาทต่อไร่ โดยตน้ทุนส่วนใหญ่ คือ ค่าแรงงาน จ านวน 1,259.01 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.05 ตน้ทุนท่ี
ใช้รองลงมา คือ ค่าวสัดุ เช่น ค่าพนัธ์ุ ค่าปุ๋ย ค่ายาปราบศตัรูพืช ค่าวสัดุอุปกรณ์การเกษตร และค่า
ซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร จ านวน 888.70 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.04 ท่ีเหลือเป็นตน้ทุนคงท่ี เช่น 
ค่าเช่าท่ีดิน ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร และค่าดอกเบ้ียเงินทุน 

 
ตารางที ่36 แสดงตน้ทุนการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปี พ.ศ. 2550 

 รายการ  ทั้งประเทศ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1. ต้นทุนผนัแปร 2,283.78 2,201.40 

1.1 ค่าแรงงาน 1,333.64 1,259.01 
- เตรียมดิน 433.25 457.13 
- ปลูก 142.83 138.08 
- ดูแลรักษา 199.42 195.22 
- เก็บเก่ียว 558.14 468.58 

1.2 ค่าวสัดุ 894.44 888.70 
- ค่าพนัธ์ุ 275.01 292.36 
- ค่าปุ๋ย 405.02 433.54 
- ค่ายาปราบศตัรูพืชและวชัพืช 109.86 120.39 
- ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 53.35 28.63 
- ค่าวสัดุการเกษตรและวสัดุส้ินเปลือง 50.87 13.49 
- ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 0.33 0.29 

1.3 ค่าดอกเบีย้เงินลงทุน 55.70 53.69 

2. ต้นทุนคงที ่ 280.42 264.60 
- ค่าเช่าท่ีดิน 260.22 260.44 
- ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 19.63 3.95 
- ค่าดอกเบ้ียเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 0.57 0.21 

3. ต้นทุนรวมต่อไร่ 2,564.20 2,466.00 

4. ต้นทุนรวมต่อกโิลกรัม 4.15 4.45 

5. ผลผลติต่อไร่ (กก.) 618 554 
ท่ีมา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2551) 
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ค.ไมผ้ลและไมย้นืตน้  
ในปีเพาะปลูก พ.ศ. 2552 จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีเพาะปลูกไมผ้ล และไมย้ืนตน้กว่า 

78,000 ไร่ โดยไมผ้ลและไมย้ืนตน้ส าคญัไดแ้ก่ นอ้ยหน่า จ านวน 33,808 ไร่ ก่อให้เกิดผลผลิต 38,648 ตนั 
โดยผลผลิตเฉล่ียอยู่ท่ี 1,215 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนมะม่วงมีพื้นท่ีเพาะปลูก จ านวน 23,451 ไร่ ก่อให้เกิด
ผลผลิต 23,174 ตนั โดยผลผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ 1,056 กิโลกรัมต่อไร่ มะละกอ มีพื้นท่ีเพาะปลูก จ านวน 5,407 ไร่ 
ก่อให้เกิดผลผลิต 16,513 ตนั โดยผลผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ 3,600 กิโลกรัมต่อไร่ และองุ่น มีพื้นท่ีเพาะปลูก จ านวน 
5,033 ไร่ ก่อใหเ้กิดผลผลิต 4,278 ตนั โดยผลผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ 850 กิโลกรัมต่อไร่  

 
ตารางที ่37 แสดงพื้นท่ีเพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ จ  าแนกตามชนิดของไมผ้ลและไมย้ืนตน้ ปี 
เพาะปลูก พ.ศ.  2552 

ประเภท พืน้ทีเ่พาะปลูก  
(ไร่) 

พืน้ทีเ่กบ็เกี่ยว 
(ไร่) 

ผลผลติ 
(ตัน) 

ผลผลติเฉลีย่  
(กก./ไร่) 

นอ้ยหน่า 33,808 31,809 38,648 1,215 
มะม่วง 23,451 23,174 24,472 1,056 
มะขาม 2,689 2,689 2,205 820 
ขนุน 3,711 3,458 12,103 3,500 
ฝร่ัง 583 583 1,084 1,860 
ชมพู ่ 758 758 728 960 
ส้มโอ 2,638 2,638 3,957 1,500 
มะปราง 138 138 193 1,400 
มะละกอ 5,407 4,587 16,513 3,600 
องุ่น 5,033 5,033 4,278 850 
ท่ีมา :  ส านักงานเกษตรจังหวดันครราชสีมา (2553) 

 
ง. พืชผกั  

ในปีเพาะปลูก พ.ศ. 2552 จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีเพาะปลูกพืชผกัรวมกนักว่า 
56,000 ไร่ โดยพืชผกัท่ีเกษตรกรเพาะปลูกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ พริกข้ีหนูใหญ่ จ านวน 44,194 ไร่ ก่อให้เกิด
ผลผลิต 53,359 ตนั โดยผลผลิตเฉล่ียอยู่ท่ี 1,250 กิโลกรัมต่อไร่ ผกัชีมีพื้นท่ีเพาะปลูก จ านวน 4,963 ไร่ 
ก่อให้เกิดผลผลิต 3,217 ตนั โดยผลผลิตเฉล่ียอยู่ท่ี 850 กิโลกรัมต่อไร่ ผกัคะน้า มีพื้นท่ีเพาะปลูก จ านวน 
1,819 ไร่ ก่อให้เกิดผลผลิต 1,916 ตนั โดยผลผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ 1,140 กิโลกรัมต่อไร่ และผกับุง้จีน มีพื้นท่ี
เพาะปลูก จ  านวน 1,728 ไร่ ก่อใหเ้กิดผลผลิต 3,204 ตนั โดยผลผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ 1,854 กิโลกรัมต่อไร่ 
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ตารางที ่38  แสดงพื้นท่ีเพาะปลูก พื้นท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ จ  าแนกตามชนิดพืชผกั 
ปีเพาะปลูก พ.ศ. 2552   

 ประเภท พืน้ทีเ่พาะปลูก   
(ไร่) 

พืน้ทีเ่กบ็เกี่ยว 
 (ไร่) 

ผลผลติ  
(ตัน) 

ผลผลติเฉลีย่  
(กก./ไร่) 

พริกข้ีหนูใหญ่ 44,194 42,687 53,359 1,250 
พริกใหญ่ 193 193 285 1,478 
ผกับุง้จีน    1,728 1,728 3,204 1,854 
ผกัชี 4,963 3,785 3,217 850 
มะเขือเทศบริโภค 238 238 500 2,100 
ถัว่ฝักยาว 1,443 1,430 2,145 1,500 
ผกักวางตุง้ 1,205 1,167 1,284 1,100 

ผกัคะนา้ 1,819 1,681 1,916 1,140 

แตงกวา 1,177 1,054 3,689 3,500 
ท่ีมา:  ส านักงานเกษตรจังหวดันครราชสีมา  (2553) 
 

ตลาดกลางท่ีซ้ือขายส่งผกัและผลไมข้องจงัหวดันครราชสีมาโดยส่วนใหญ่เป็นตลาดเอกชน ไดแ้ก่ 
ตลาดย่าโม และตลาดสุรนครเมืองใหม่ ในตลาดจะเป็นผลผลิตท่ีมาจากแหล่งผลิตในจงัหวดันครราชสีมา
บางส่วน และบางส่วนจะมาจากตลาดปากคลองตลาด จงัหวดัราชบุรี และจงัหวดัทางภาคเหนือ และมีตลาด
รวมผลไมอ้ยู่ท่ีตลาดกลางดง อ าเภอปากช่อง อีก 1 แห่ง ซ่ึงรับผลผลิตจากจงัหวดัใกล้เคียงเพื่อระบายเขา้
ตลาดกรุงเทพฯ และตลาดใกลเ้คียงอ่ืน ๆ อีกส่วนหน่ึงจะเป็นตลาดทอ้งถ่ินตามแหล่งตลาดต่าง ๆ ท่ีมีผลผลิต
นั้น ๆ นอกจากน้ีตลาดสุรนครเมืองใหม่ ยงัมีผลไมจ้ากภาคเหนือ ภาคใต ้และภาคตะวนัออกจ านวนมากเพื่อ
จ าหน่าย 

2) สาขาปศุสัตว ์ 
ในปี พ.ศ. 2551 จงัหวดันครราชสีมา มีเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว ์จ  านวน 172,054 ครอบครัว 

โดยสัตวท่ี์เล้ียงในจงัหวดันครราชสีมาส่วนใหญ่เป็นสัตวเ์ศรษฐกิจส าคญัของไทย ไดแ้ก่ ไก่ เป็ด โคเน้ือ 
โคนม สุกร และกระบือ เป็นตน้ 
 

ตารางที ่39 แสดงจ านวนปศุสัตวข์องจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2551 
ประเภทของปศุสัตว์ จ านวน (ตัว) 

โคนม 65,981 
โคเน้ือ 629,074 
กระบือ 53,462 
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ตารางที ่39 แสดงจ านวนปศุสัตวข์องจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2551 (ต่อ) 
ประเภทของปศุสัตว์ จ านวน (ตัว) 
สุกร 559,762 
แพะ 7,342 
แกะ 731 
กวาง 83 
มา้ 145 
ไก่ 21,852,209 
เป็ด 1,993,758 
ห่าน 2,050 
นกกระจอกเทศ   265 

ท่ีมา :  ส านักงานปศุสัตว์จังหวดันครราชสีมา (2553) 

 
ก. การเล้ียงไก่ เกษตรกรในจงัหวดันครราชสีมามีการเล้ียงไก่ จ านวน 21,852,209 ตวั โดยอ าเภอ

ท่ีมีการเล้ียงไก่พื้นเมืองจ านวนมาก คือ อ าเภอสูงเนิน และอ าเภอปักธงชัย อ าเภอท่ีมีการเล้ียงไก่เน้ือ
จ านวนมาก คือ อ าเภอสูงเนิน อ าเภอโชคชัย และอ าเภอหนองบุญมาก ส่วนอ าเภอท่ีมีการเล้ียงไก่ไข่
จ  านวนมาก คือ อ าเภอสีคิ้ว และอ าเภอปักธงชยั 
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แผนที่  10  แสดงจ านวนไก่พื้นเมือง จงัหวดันครราชสีมา  



78 

 
แผนที ่11  แสดงจ านวนไก่เน้ือ จงัหวดันครราชสีมา  
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แผนที ่12  แสดงจ านวนไก่ไข่ จงัหวดันครราชสีมา  
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ข. การเล้ียงเป็ด เกษตรกรในจงัหวดันครราชสีมามีการเล้ียงเป็ดจ านวน 1,993,758 ตวั โดยอ าเภอ 
ท่ีมีการเล้ียงเป็ดเน้ือจ านวนมาก คือ อ าเภอสูงเนิน และอ าเภอโนนไทย ส่วนอ าเภอท่ีมีการเล้ียงเป็ดไข่
จ  านวนมาก คือ อ าเภอเมือง อ าเภอพิมาย อ าเภอชุมพวง อ าเภอคง อ าเภอบา้นเหล่ือม อ าเภอสูงเนิน อ าเภอ
สีคิ้ว และอ าเภอปักธงชยั เป็นตน้ 

 
แผนที ่13  แสดงจ านวนเป็ดเน้ือ จงัหวดันครราชสีมา 



81 

 
แผนที ่14 แสดงจ านวนเป็ดไข่ จงัหวดันครราชสีมา  
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ค. การเล้ียงโคเน้ือจงัหวดันครราชสีมามีการเล้ียงโคเน้ือจ านวน 629,074  ตวั โดยอ าเภอท่ีมี
จ านวนโคเน้ือมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก คือ อ าเภอประทาย อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอพิมาย และ 
อ าเภอโนนสูง 

 
แผนที ่15  แสดงจ านวนโคเน้ือ จงัหวดันครราชสีมา  
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ง. การเล้ียงโคนม จังหวดันครราชสีมามีการเล้ียงโคนมจ านวน 65,981 ตัว ทั้ งน้ีจังหวดั
นครราชสีมา มีปริมาณน ้ านมดิบท่ีผลิตได้เป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศรองจากจงัหวดัราชบุรี จงัหวดั
สระบุรี และจงัหวดัลพบุรี โดยอ าเภอปากช่องมีการเล้ียงโคนมมากท่ีสุด รองลงมา คือ อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอ
สูงเนิน อ าเภอพิมาย และอ าเภอปักธงชยั 

 
แผนที ่16  แสดงจ านวนโคนม จงัหวดันครราชสีมา  
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จ. การเล้ียงสุกร จงัหวดันครราชสีมามีการเล้ียงสุกร จ านวน 559,762 ตวั ซ่ึงเล้ียงจ านวนมาก
ในอ าเภอปากช่อง อ าเภอสูงเนิน อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอโชคชยั อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอโนนไทย และ
อ าเภอหว้ยแถลง  

 
แผนที ่ 17  แสดงจ านวนสุกร จงัหวดันครราชสีมา  
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ฉ. การเล้ียงกระบือ จงัหวดันครราชสีมามีการเล้ียงกระบือ จ านวน 53,462 ตวั โดยอ าเภอท่ีมี
การเล้ียงกระบือจ านวนมาก 5 อนัดบัแรก คือ อ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอคง อ าเภอประทาย อ าเภอปักธงชยั 
อ าเภอโชคชยั และอ าเภอสีคิ้ว   

 
แผนที ่18  แสดงจ านวนกระบือในจงัหวดันครราชสีมา  
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เกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว ์ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดันครราชสีมา รายงานว่าจงัหวดันครราชสีมา มี
เกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว ์จ  านวน 172,054 ครัวเรือน ซ่ึงกระจายอยูท่ ัว่ไปในจงัหวดันครราชสีมา โดยส่วน
ใหญ่อยู่ในพื้นท่ีอ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอประทาย อ าเภอพิมาย อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอปากช่อง 
อ าเภอสูงเนิน อ าเภอปักธงชยั อ าเภอโชคชยั อ าเภอโนนไทย อ าเภอด่านขนุทด อ าเภอคง อ าเภอห้วยแถลง 
อ าเภอโชคชยั อ าเภอหนองบุญมาก และอ าเภอครบุรี 

 
แผนที ่19  แสดงจ านวนผูเ้ล้ียงสัตว ์จงัหวดันครราชสีมา 



87 

3) สาขาประมง  
จงัหวดันครราชสีมามีเกษตรกรท่ีท าการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด จ านวน 16,090 ครอบครัว ใช้

พื้นท่ีในการเพาะเล้ียง จ านวน 27,404 ไร่ โดยมีปริมาณการจบัสัตวน์ ้ าจืดได ้ประมาณ 15,976 กิโลกรัม 
ก่อใหเ้กิดรายไดมู้ลค่า 635,714 บาทต่อปี 

 

ตารางที ่ 40 แสดงการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าในพื้นท่ีน ้าจืด เน้ือท่ีและปริมาณสัตวน์ ้าจืดท่ีจบัได ้ปี พ.ศ. 2550 
การเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืด หน่วยนับ 
จ านวนราย  16,090 
เน้ือท่ี (ไร่)  27,404 
ปริมาณการจบัสัตวน์ ้าจืด (กก.)  15,976 
มูลค่า(พนับาท)  635,714 
มูลค่าเพิ่ม (พนับาท)  560,233 

ท่ีมา : ส านักงานประมงจังหวดันครราชสีมา (2551) 
 

เม่ือพิจารณาถึงชนิดของสัตวน์ ้ าจืดท่ีส าคญัในจงัหวดันครราชสีมา พบวา่มีสัตวน์ ้ าท่ีถือวา่เป็นสัตว์
เศรษฐกิจมีหลายชนิดไดแ้ก่ ปลานิล มีเกษตรกรเพาะเล้ียงจ านวน 6,030 ครัวเรือน ใชเ้น้ือท่ีในการเพาะเล้ียง 
จ านวน 9,620 ไร่ และมีปริมาณการจบัจ านวน 3,330 กิโลกรัม ปลาไน มีเกษตรกรท าการเพาะเล้ียงจ านวน 
140 ครัวเรือน ใชพ้ื้นท่ีในการเพาะเล้ียงจ านวน 194 ไร่ และมีปริมาณการจบัจ านวน 52 กิโลกรัม ส่วนปลา
ตะเพียน มีเกษตรกรเพาะเล้ียงจ านวน 3,660 ครัวเรือน ใชเ้น้ือท่ีในการเพาะเล้ียงจ านวน 5,660 ไร่ และมี
ปริมาณการจบัจ านวน 2,523 กิโลกรัม และปลาดุก มีเกษตรกรเพาะเล้ียงจ านวน 1,730 ครัวเรือน ใช้พื้นท่ีใน
การเพาะเล้ียงจ านวน 3,508 ไร่ และมีปริมาณการจบัจ านวน 4,987 กิโลกรัม 
 

ตารางที ่41 แสดงการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าในพื้นท่ีน ้าจืดจ านวนบ่อ เน้ือท่ี และปริมาณสัตวน์ ้าจืดท่ีจบัได ้
ประเภทของการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ หน่วยนับ 

ปลานิล (Nile Tilapia) 
จ านวนครัวเรือน 6,030 
เน้ือท่ี (ไร่) 9,620 
ปริมาณการจบั 3,330 

ปลาไน (Common Carb) 
จ านวนครัวเรือน 140 
เน้ือท่ี (ไร่) 194 
ปริมาณการจบั 52 

ปลาตะเพียน 
(Common Silver Carb) 

จ านวนครัวเรือน 3,660 
เน้ือท่ี (ไร่) 5,660 
ปริมาณการจบั 2,523 
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ตารางที ่41 แสดงการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าในพื้นท่ีน ้าจืดจ านวนบ่อ เน้ือท่ี และปริมาณสัตวน์ ้าจืดท่ีจบัได ้(ต่อ) 
ประเภทของการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ หน่วยนับ 

ปลาดุก 
จ านวนครัวเรือน 1,730 
เน้ือท่ี (ไร่) 3,508 
ปริมาณการจบั 4,987 

ท่ีมา : ส านักงานประมงจังหวดันครราชสีมา (2553) 
 

2.5  ลกัษณะการอุตสาหกรรม 
2.5.1 ข้อมูลพืน้ฐานด้านอุตสาหกรรม 

เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม การบริโภค และการจา้งงานของจงัหวดันครราชสีมา ในปี
พ.ศ. 2552 ปรับตวัดีข้ึนเม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2551 ซ่ึงการผลิตอุตสาหกรรมมีมูลค่าการผลิตสูงสุด 32,145 
ลา้นบาท รองลงมาเป็นการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต์ มีมูลค่าการผลิต 24,774 
และ 13,884 ลา้นบาท ตามล าดบั 

จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดันครราชสีมา ณ วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 มี
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 2,497 โรงงาน เงินลงทุน 140,079.572 ลา้นบาท คนงาน 138,728 คน 
จ าแนกไดด้งัน้ี  
 
ตารางที ่42 แสดงขนาดการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรม จ าพวก 2  และ จ าพวก 3 ปี พ.ศ. 2555 

จ าพวก จ านวนโรงงาน (โรง) จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท) จ านวนคนงาน (คน) 
2 638 1,369.73 4,951 
3 1,859 138,709.84 133,777 

รวม 2,497 140,079.572 138,728 
ท่ีมา: ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดันครราชสีมา (2555) 
หมายเหต ุ 

โรงงานจ าพวกท่ี 1 :  ไดแ้ก่ โรงงานประเภทท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะ ซ่ึงส่วนใหญ่ใชเ้คร่ืองจกัรก าลงัรวมไม่เกิน 
20 แรงมา้ หรือมีคนงานไม่เกิน 20 คน ซ่ึงสามารถประกอบกิจการโรงงานไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งขอรับใบอนุญาต 

โรงงานจ าพวกท่ี 2 :  ไดแ้ก่ โรงงานประเภทท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ซ่ึงส่วนใหญ่ใชเ้คร่ืองจกัรก าลงัรวมไม่
เกิน 50 แรงมา้ หรือมีคนงานไม่เกิน 50 คน ซ่ึงไม่ตอ้งยื่นขอรับใบอนุญาต แต่ตอ้งแจง้ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีทราบก่อน
เร่ิมประกอบกิจการ 

โรงงานจ าพวกท่ี 3 :  ไดแ้ก่ โรงงานประเภทท่ีมีปัญหาซ่ึงอาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนอนัตราย โดยมีการใช้
เคร่ืองจกัรก าลงัรวมตั้งแต่ 5 แรงมา้ข้ึนไป หรือมีคนงานตั้งแต่ 7 คนข้ึนไป โรงงานจ าพวกน้ี จะตอ้งได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานก่อนจึงจะตั้งโรงงานได ้
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จงัหวดันครราชสีมา ไม่มีนิคมอุตสาหกรรม มีเพียงเขตประกอบการอุตสาหกรรมท่ีได้รับ
อนุญาตตามมาตรา 30  แห่งพระราชบญัญติัโรงงานพุทธศกัราช 2535 จ านวน 2 แห่ง คือเขตอุตสาหกรรม
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อ าเภอแก้งสนามนาง) ซ่ึงในขณะน้ียงัไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมเขต
อุตสาหกรรมนวนคร ตั้งอยู่ท่ีต  าบลนากลาง อ าเภอสูงเนินโดยมีโรงงานท่ีไดรั้บอนุญาตประกอบกิจการ 
จ านวน 6 โรงงาน เงินลงทุน จ านวน 1,684,925,509 บาท  คนงานจ านวน 1,170  คน 

นอกจากน้ี ยงัมีภาคเอกชนท่ีท าการพฒันาท่ีดินเพื่อรองรับการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม 
จ านวน 1  แห่ง คือ บริษทัอุตสาหกรรมสุรนารี จ  ากดั (อ าเภอเมืองนครราชสีมา) มีโรงงานอุตสาหกรรม
จ านวน 50 โรงงาน เงินลงทุน จ านวน 15,548,351,991.14 บาท คนงานจ านวน 18,064 คน 

สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมของจงัหวดันครราชสีมาพบว่าอุตสาหกรรมท่ีมีจ านวน
สถานประกอบการเพิ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2555 พบวา่โดยส่วนใหญ่มีจ านวนสถานประกอบการเพิ่มมากข้ึน 
ยกเวน้อุตสากรรมเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภณัฑ์จากกระดาษ อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์
อุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมโลหะ ท่ียงัมีจ านวนคงเดิม  

 
ตารางที่ 43 แสดงจ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2550 - 2555 

ประเภทอุตสาหกรรม 2550 2551 2552 2553 2554 2555* 
การเกษตร 393 386 383 385 406 406 
อาหาร 225 227 232 237 251 251 
เคร่ืองด่ืม 15 17 17 17 17 17 
ส่ิงทอ 56 55 50 49 55 55 
เคร่ืองแต่งกาย 31 32 30 30 35 35 
เคร่ืองหนงั 6 7 8 8 11 11 
ไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม ้ 102 105 110 113 135 136 
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเรือน 59 58 58 58 67 66 
กระดาษและผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ 8 7 8 8 8 8 
ส่ิงพิมพ ์ 11 11 11 11 11 11 
เคมี 41 46 46 48 56 56 
ปิโตรเคมีและผลิตภณัฑ์ 8 9 9 9 11 11 
ยาง 24 25 25 24 24 24 
พลาสติก 100 102 110 108 114 114 
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ตารางที่ 43 แสดงจ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2550 – 2555 (ต่อ) 

ประเภทอุตสาหกรรม 2550 2551 2552 2553 2554 2555* 
อโลหะ 281 282 285 284 311 310 
โลหะ 11 11 9 9 9 9 
ผลิตภณัฑโ์ลหะ 179 171 166 165 177 179 
เคร่ืองจกัรกล 184 182 185 184 189 287 
ไฟฟ้า 47 47 47 45 48 48 
ขนส่ง 282 273 261 257 286 286 
อ่ืน ๆ 205 212 225 194 273 277 

รวม 2,268 2,265 2,275 2,242 2,494 2,497 
ท่ีมา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดันครราชสีมา (2555) 
หมายเหต ุ* ข้อมลู ณ เดือนกมุภาพันธ์ 2555 
 

2.5.2 ด้านอุตสาหกรรมแร่  
จงัหวดันครราชสีมา มีเหมืองแร่ จ  านวน 28 แห่ง สามารถผลิตแร่ไดจ้  านวน 5,703,773 

เมตริกตนั โดยก่อใหเ้กิดการจา้งงานจ านวน 397 คน แร่ท่ีสามารถผลิตไดม้ากท่ีสุดในจงัหวดันครราชสีมา 
คือหินปูน (หินอุตสาหกรรมชนิดก่อสร้าง) จ านวน 2,005,149 เมตริกตนั คิดเป็นร้อยละ 35.15 รองลงมา 
คือหินบะซอลต์ จ  านวน 1,388,285 เมตริกตนั คิดเป็นร้อยละ 24.34 และเกลือหิน จ านวน 1,380,000 
เมตริกตนั คิดเป็นร้อยละ 24.19 
 

ตารางที่ 44 แสดงจ านวนเหมืองแร่ จ านวนคนงาน และปริมาณแร่ท่ีผลิตได ้จ าแนกตามชนิดแร่ ปี พ.ศ. 2552 

ประเภท จ านวนเหมืองแร่ จ านวนคนงาน 
ปริมาณแร่ทีผ่ลติได้ 

(เมตริกตัน) 
หินบะซอลต ์ 3 64 1,388,285 
หินปูน ( อุตสาหกรรมซีเมนต ์) 1 39 34,018 
หินทราย (หินประดบั) 8 22 947 
หินปูน ( หินอุตสาหกรรมชนิดก่อสร้าง ) 2 32 2,005,149 
หินปูน ( ใชใ้นอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ) 2 37 39,815 
หินอ่อน 5 66 656 
เกลือหิน 4 125 1,380,000 
ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต ์ 3 12 854,903 

รวม 28 397 5,703,773 
ท่ีมา :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดันครราชสีมา (2553) 
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2.5.3 ด้านอุตสาหกรรมเกษตร  
จงัหวดันครราชสีมาเป็นพื้นท่ีท่ีมีโรงงานผลิตอาหารสัตวเ์พื่อขายจ านวนมาก โดยมีโรงงาน

ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ส่วนมากเป็นโรงงานผลิตอาหารส าหรับ ไก่เน้ือ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง ไก่พนัธ์ุ 
สุกร นกกระทา โคเน้ือ โคนม สุนขั และแมว เป็นตน้ ทั้งน้ีประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานมีตั้งแต่ นอ้ย
กวา่ 10 ตนัต่อชัว่โมง จนถึงมากกวา่ 10 ตนัต่อชัว่โมง พื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมามีโรงงานผลิตอาหารสัตวท่ี์
ส าคญั ไดแ้ก่ บริษทัเจริญโภคภณัฑ์อีสาน จ ากดั (มหาชน) บริษทัโชคชยัแรนช์ จ ากดั บริษทัคาร์กิลล์สยาม 
จ ากดั และบริษทัเบทาโกร อโกรกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ตารางที ่45 แสดงขอ้มูลโรงงานผลิตอาหารสัตวเ์พื่อขาย จงัหวดันครราชสีมา 

ช่ือบริษัท/โรงงาน 
ประสิทธิภาพ 

การผลติ (ตัน/ชม.)  
ประเภทอาหารทีผ่ลติ 

เพือ่ขาย 
ชนิดสัตว์ทีใ่ช้อาหาร 

บริษทัเจริญโภคภณัฑ์
อีสาน จ ากดั (มหาชน) 

มากกวา่ 40  อาหารสัตวส์ าเร็จรูป ไก่เน้ือ ไก่ไข่ ไก่
พื้นเมือง ไก่พนัธ์ุ สุกร 

บริษทัโชคชยัแรนช์ จ ากดั 10-40  อาหารสัตวส์ าเร็จรูป พรีมิกซ์
อาหารเสริม 

โคเน้ือ โคนม 

บริษทัคาร์กิลลส์ยาม 
จ ากดั 

10-40  วตัถุดิบอาหารสัตว ์(ขา้วโพด
ป่น)  อาหารสัตวส์ าเร็จรูป 

ไก่เน้ือ ไก่ไข่ ไก่
พื้นเมือง นกกระทา
สุกร โคเน้ือ โคนม 

บริษทัเบทาโกร อโกร 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

10-40  อาหารสัตวส์ าเร็จรูป ไก่เน้ือ 

บริษทัแหลมทองโพลทริ 
จ ากดั 

นอ้ยกวา่ 10  วตัถุดิบอาหารสัตว ์(ขนสัตวปี์ก
ป่น) 

ไก่ 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัไทยเสรี
ฟีดมิลล ์

นอ้ยกวา่ 10  อาหารสัตวส์ าเร็จรูป โคนม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
สุรนารี 

นอ้ยกวา่ 10  อาหารสัตวส์ าเร็จรูป โคเน้ือ โคนม 

นายวนัชยั  สือวงศป์ระยรู นอ้ยกวา่ 10  วตัถุดิบอาหารสตัว ์(ขา้วโพดป่น) สุกร ไก่ ปลา 
นายสมาน  เหล็งหวาน นอ้ยกวา่ 10  อาหารสัตวส์ าเร็จรูป โคเน้ือ โคนม 
สหกรณ์การเกษตร 
ปักธงชยั จ ากดั 

นอ้ยกวา่ 10  วตัถุดิบอาหารสัตว ์(ขา้วโพด
ป่น) 

ไก่เน้ือ สุกร 

สหกรณ์การเกษตร 
ด่านขนุทด จ ากดั 

นอ้ยกวา่ 10  อาหารสัตวส์ าเร็จรูป สุกร 
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ตารางที ่45 แสดงขอ้มูลโรงงานผลิตอาหารสัตวเ์พื่อขาย จงัหวดันครราชสีมา (ต่อ) 

ช่ือบริษัท/โรงงาน 
ประสิทธิภาพ 

การผลติ (ตัน/ชม.)  
ประเภทอาหารทีผ่ลติ 

เพือ่ขาย 
ชนิดสัตว์ทีใ่ช้อาหาร 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัพงศธร
วตัถุดิบ กรุ๊ป 

นอ้ยกวา่ 10  วตัถุดิบอาหารสัตว ์(ขา้วโพด
ป่น) อาหารสัตวส์ าเร็จรูป 

สุกร 

บริษทัแหลมทองเกษตร
ภณัฑ ์จ ากดั (โคราช) 

10-40  อาหารสัตวส์ าเร็จรูป ไก่เน้ือ ไก่พนัธ์ุ โคนม 

บริษทัพลูอุดม จ ากดั 10-40  วตัถุดิบอาหารสตัว ์(ขา้วโพดป่น) สุกร 
บริษทัมาร์ส เพท็แคร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

นอ้ยกวา่ 10  อาหารสัตวส์ าเร็จรูป สุนขั แมว 

บริษทัเจริญโภคภณัฑ์
อาหาร จ ากดั  

มากกวา่ 40  อาหารสัตวส์ าเร็จรูป ไก่เน้ือ ไก่ไข่ ไก่พนัธ์ุ 

นภาพฒัน์อาหารสัตว ์ นอ้ยกวา่ 10  อาหารสัตวส์ าเร็จรูป โคนม 
บริษทัอกรีเทคมาเก็ตต้ิง 
จ  ากดั 

นอ้ยกวา่ 10  อาหารสัตวส์ าเร็จรูป พรีมิกซ์ 
อาหารเสริม 

โคเน้ือ โคนม 

บริษทัเกลือโคราช จ ากดั นอ้ยกวา่ 10  พรีมิกซ์ อาหารเสริม โคเน้ือ โคนม กระบือ 
สหกรณ์โคนมพิมาย จ ากดั นอ้ยกวา่ 10  วตัถุดิบอาหารสัตว ์อาหารสัตว์

ส าเร็จรูป พรีมิกซ์ อาหารเสริม 
โคนม 

บริษทัเพาเวอร์โกร จ ากดั นอ้ยกวา่ 10  พรีมิกซ์ อาหารเสริม โคนม 
บริษทัเจริญโภคภณัฑ์
อาหาร จ ากดั (มหาชน) 

นอ้ยกวา่ 10  วตัถุดิบอาหารสัตว ์(ขนสัตวปี์ก
ป่น) 

ไก่ สุกร 

ท่ีมา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวดันครราชสีมา (2553) 

 
2.5.4 ด้านอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว  

จงัหวดันครราชสีมาเป็นจังหวดัหน่ึงท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว เพราะมีความ
ไดเ้ปรียบในดา้นพื้นท่ี  ประกอบกบัการมีทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายและมีความ
พร้อมในการเดินทางทอ่งเท่ียว นอกจากน้ียงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนกัท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสม
และเพียงพอ ท าให้ในแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาท่องเท่ียวและพกัผ่อน ทั้งน้ีจงัหวดั
นครราชสีมา มีศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวในหลายอ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอปากช่อง อ าเภอพิมาย 
อ าเภอโชคชยั และอ าเภอวงัน ้าเขียว  
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1) ปริมาณนักท่องเที่ยว จากขอ้มูลสถิติของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาพบวา่ ในปี 
พ.ศ. 2551 จงัหวดันครราชสีมามีผูเ้ขา้มาเยี่ยมเยือน จ านวน 4,790,389 คน ลดลงจากปีท่ีผา่นมา ร้อยละ 
11.76 ซ่ึงแบ่งเป็นผูเ้ยี่ยมเยือนชาวไทย จ านวน 4,665,509 คน คิดเป็นร้อยละ 97.39 และชาวต่างชาติ 
จ านวน 124,880 คน คิดเป็นร้อยละ 2.61 แบ่งผูเ้ยีย่มเยอืนออกเป็น นกัท่องเท่ียวซ่ึงหมายถึงผูท่ี้เดินทางไป
เยี่ยมเยือนจงัหวดันั้นโดยมีวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่การไปท างานประจ า การศึกษา และไม่ใช่คน
ทอ้งถ่ินท่ีมีภูมิล าเนา ทั้งน้ีตอ้งพกัคา้งคืนอยา่งนอ้ย 1 คืน จ านวน 3,264,014 คน คิดเป็นร้อยละ 68.14 ของ
ผูท่ี้มาเยีย่มเยอืน มีจ านวนเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2550 ร้อยละ 0.26 และนกัทศันาจรซ่ึงหมายถึงผูเ้ยี่ยมเยือนท่ี
ไม่พกัคา้งคืน จ านวน 1,526,375 คน คิดเป็นร้อยละ 31.86 ของผูท่ี้มาเยี่ยมเยือน มีจ านวนลดลงจากปีท่ี
ผา่นมาร้อยละ 29.78 ในส่วนของนกัท่องเท่ียว พบวา่โดยทัว่ไปเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย 3,173,784 คน 
คิดเป็นร้อยละ 97.24 และชาวต่างชาติ 90,230 คน คิดเป็นร้อยละ 2.76 ส่วนนกัทศันาจร พบวา่ชาวไทย 
1,491,725 คน คิดเป็นร้อยละ 97.73 และชาวต่างชาติ 34,650 คน คิดเป็นร้อยละ 2.27 

ส าหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเขา้มาเยี่ยมเยือนในจงัหวดันครราชสีมา ส่วนใหญ่มาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส เยอรมนันี เนเธอร์แลนด์ องักฤษ ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และ
มาเลเซีย 

ดา้นสถานท่ีพกั พบวา่จงัหวดันครราชสีมามีสถานท่ีพกั จ  านวน 574 แห่ง โดยมีห้องพกัทั้งหมด
จ านวน 30,172  ห้อง โดยระยะเวลาของการพ านกัเฉล่ียส าหรับชาวไทยอยูท่ี่ 2.52 วนั ส่วนชาวต่างชาติ 
อยูท่ี่ 2.31 วนั  

ดา้นค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อวนัในจงัหวดันครราชสีมา ในส่วนของผูเ้ยี่ยมเยือนจงัหวดันครราชสีมา 
พบวา่ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 938.32 บาทต่อคนต่อวนั โดยค่าใชจ่้ายเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวชาวไทย อยูท่ี่ 
925.05 บาทต่อคนต่อวนั ส่วนของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ อยู่ท่ี 1,439.58 บาทต่อคนต่อวนั หาก
พิจารณาในกลุ่มของนกัท่องเท่ียว พบวา่ ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในจงัหวดันครราชสีมาอยูท่ี่ 1,001.66 บาทต่อ
คนต่อวนั โดยกลุ่มของชาวไทย มีค่าใช้จ่ายอยูท่ี่ 986.77 บาทต่อคนต่อวนั และในกลุ่มของชาวต่างชาติ มี
ค่าใช้จ่ายอยู่ท่ี 1,503.28 บาทต่อคนต่อวนั ส าหรับการพิจารณาในกลุ่มของนกัทศันาจร พบว่าค่าใช้จ่าย
เฉล่ียในจงัหวดันครราชสีมาอยูท่ี่ 709.75 บาทต่อคนต่อวนั โดยในกลุ่มของชาวไทย ค่าใชจ่้ายเฉล่ียอยู่ท่ี 
705.53 บาทต่อคนต่อวนั และในกลุ่มของชาวต่างชาติ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียอยูท่ี่ 990.47 บาทต่อคนต่อวนั 

ส าหรับรายไดท่ี้เกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวในจงัหวดันครราชสีมา พบวา่ในปี พ.ศ. 2551 จงัหวดั
นครราชสีมา มีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวจ านวน 9,401.89 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 11.70 
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ตารางที ่46 แสดงสถิติการท่องเท่ียวของจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2550 – 2551 

รายการ 2550  2551  

ผู้เยีย่มเยอืน (คน) 5,429,119 4,790,389 
 ชาวไทย 5,321,004 4,665,509 
 ชาวต่างชาติ 108,115 124,880 
นักท่องเทีย่ว (คน) 3,255,402 3,264,014 
  ชาวไทย 3,179,360 3,173,784 
  ชาวต่างชาติ    76,042 90,230 
นักทัศนาจร (คน)           2,173,717 1,526,375 
 ชาวไทย 2,141,644 1,491,725 
 ชาวต่างชาติ     32,073 34,650 
ระยะเวลาพ านักเฉลีย่ (วัน)        2.41 2.51 
 ชาวไทย        2.40 2.52 
 ชาวต่างชาติ        2.97 2.31 
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ (บาท/คน/วนั)   
 ผูเ้ยีย่มเยอืน    840.04 938.32 
 ชาวไทย   828.16 925.05 
 ชาวต่างชาติ 1,288.79 1,439.58 
นักท่องเทีย่ว (คน)   896.74  1,001.66 
  ชาวไทย   883.41 986.77 
  ชาวต่างชาติ 1,345.82 1,503.28 
นักทัศนาจร (คน)    635.41 709.75 
 ชาวไทย    631.63 705.53 
 ชาวต่างชาติ   886.72 990.47 
รายได้ (ล้านบาท)   

    ผู้เยีย่มเยอืน  8,417.10 9,401.89 
 ชาวไทย 8,084.27 9,023.61 
 ชาวต่างชาติ    332.83 378.28 
ท่ีมา : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2553) 
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เม่ือพิจารณาถึงจ านวนแขกท่ีเขา้พกัในสถานประกอบการท่ีพกั ของจงัหวดันครราชสีมา เช่น 
โรงแรม เกสตเ์ฮาส์ และ รีสอร์ท พบวา่แขกท่ีเขา้พกัส่วนใหญ่เป็นชาวญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา และฝร่ังเศส 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่47 แสดงจ านวนแขกท่ีเขา้พกัในสถานประกอบการท่ีพกั (โรงแรม เกสตเ์ฮาส์ รีสอร์ท) ใน
จงัหวดันครราชสีมา  

สัญชาติ 2550   2551   
ชาวไทย 1,667,055 1,854,011 
ชาวต่างชาติ   59,181 69,842 

อินโดนีเซีย 296 705 
ลาว 439 177 
มาเลเซีย 1,457 2,082 
พม่า 124 192 
ฟิลิปปินส์ 438 545 
สิงคโปร์ 1,722 2,553 
เวยีดนาม 221 323 
จีน 666 569 
ฮ่องกง 676 1,228 
ญ่ีปุ่น 8,149 7,895 
เกาหลี 2,002 1,003 
ไตห้วนั 1,119 671 
ออสเตรีย 942 1,098 
เบลเยีย่ม 1,128 1,155 
เดนมาร์ค 1,032 1,020 
ฟินแลนด์ 955 960 
ฝร่ังเศส 6,479 8,375 
เยอรมนันี 4,571 8,324 
อิตาลี 1,343 997 
เนเธอร์แลนด์ 3,103 3,589 
นอร์เวย ์ 239 708 
รัสเซีย 445 275 
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ตารางที ่47 แสดงจ านวนแขกท่ีเขา้พกัในสถานประกอบการท่ีพกั (โรงแรม เกสตเ์ฮาส์ รีสอร์ท) ในจงัหวดั 
นครราชสีมา (ต่อ) 

สัญชาติ 2550   2551   
สเปน 509 183 
สวเีดน 705 1,101 
สวสิเซอร์แลนด์ 1,528 1,471 
องักฤษ 3,568 3,421 
ยโุรปตะวนัออก 68 ไม่มีขอ้มูล 
แคนาดา 1,297 1,042 
สหรัฐอเมริกา 7,482 10,707 
อินเดีย 495 276 
ออสเตรเลีย 2,437 2,562 
นิวซีแลนด์ 424 233 
ตะวนัออกกลาง 190 29 
อิสราเอล 789 369 
แอฟริกา 33 37 
อ่ืนๆ 2,110 3,967 
รวม 1,726,236 1,923,853 

ท่ีมา : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2553) 
 

2) โบราณสถานและสถานทีท่่องเทีย่ว 
 ก. แหล่งโบราณสถานท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวและมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
  (1) อนุสาวรียท์่านทา้วสุรนารี สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2477 ตั้งอยูห่นา้ประตูชุมพลอยู่

ในเขตเทศบาล เป็นรูปหล่อทองแดงรมด า สูง 1.85 เมตร หนกั 325 กิโลกรัม เป็นรูปทา้วสุรนารีแต่งดว้ย
เคร่ืองยศท่ีไดรั้บพระราชทาน มือขวาถือดาบ มือซ้ายทา้วสะเอว หันหน้าไปทางทิศตะวนัตก  มีการจดั
งานเฉลิมฉลองในวนัท่ี 23 มีนาคม ถึงวนัท่ี 3 เมษายน เป็นประจ าทุกปี 

  (2) ประตูชุมพล ตั้งอยูท่ี่ก  าแพงเมืองดา้นทิศตะวนัตก หลงัอนุสาวรียท์่านทา้ว
สุรนารี ก่อดว้ยอิฐกอ้นใหญ่เป็นรูปเชิงเทียน เหนือก าแพงมีหอรบท่ีท าดว้ยไมแ้ก่น หลงัคามุงกระเบ้ือง 
อยูใ่นเขตเทศบาลเมือง 

  (3) ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง สร้างสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตั้งอยู่ในพื้นท่ี
ของต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
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(4) ศาลเจา้พ่อชา้งเผือก เป็นศาลเจา้สร้างครอบหลกัตะเคียนหิน ศาลปัจจุบนัตั้งอยูริ่มเมืองดา้น
ทิศเหนืออยูท่ี่ต  าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

(5) วดัศาลาลอย อยูห่่างจากตวัเมืองไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นวดัท่ีมีอุโบสถเป็นแบบ
สุโขทยัเป็นลกัษณะศิลปประยุกต ์สร้างเป็นรูปก าแพงโตค้ล่ืนใชว้สัดุพื้นเมือง (กระเบ้ืองดินเผาของด่าน
เกวยีน) และไดรั้บรางวลัแบบสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยาม 

(6) พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสมเด็จมหาวีรวงษ ์เป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งหน่ึงซ่ึงตั้งอยูใ่นวดั
สุทธจินดา ตรงขา้มศาลากลางจงัหวดั มีพระพุทธรูปศิลาสมยัขอม สมยัอยุธยา เคร่ืองเคลือบดินเผาต่าง ๆ 
เคร่ืองใชส้มยัโบราณและไมแ้กะสลกั 

(7) ปราสาทหินพนมวนั ตั้งอยูห่่างจากตวัเมือง 18 กิโลเมตร ตามถนนนครราชสีมา – หนองคาย 
ขา้มทางรถไฟกรุงเทพมหานคร – หนองคาย ประมาณ 6 กิโลเมตร ปราสาทตั้งอยูใ่นบริเวณวดั มีลกัษณะ
คลา้ยปราสาทหินพิมาย แต่มีขนาดเล็กกว่า เรียกประสาทน้ีวา่ “เทวศรม” สร้างเป็นปรางคแ์ละวิหาร มี
ทางเดินติดต่อกนัเป็นรูปส่ีเหล่ียม และมีซุม้ประตูดา้นละซุม้  อยูท่ี่ต  าบลบา้นโพธ์ิ อ าเภอเมือง  

(8) ปราสาทหินพิมาย ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอพิมาย ห่างจากจงัหวดัไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
เป็นระยะทาง 50 กิโลเมตร สร้างดว้ยหินทรายและศิลาแดง มีประตูลอ้มไวส่ี้ดา้น และรอบประตูแต่ละ
ทิศเป็นภาพเก่ียวกบัพุทธศาสนาลทัธิหินยาน สันนิษฐานว่าสร้างในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 6 มหาราช
องคสุ์ดทา้ยของขอม 

(9) ดินด่านเกวียน ในสมยัโบราณเป็นท่ีพกัของเกวียนคา้ขายระหวา่งโคราช - เขมร มีแม่น ้ ามูล
ไหลผา่น ชุมชนโบราณใชดิ้นแถบแม่น ้ามูลมาป้ันเป็นภาชนะใชส้อย ส่วนใหญ่อยูใ่นต าบลด่านเกวยีน  

(10) พิพิธภณัฑ์กลางแจง้ ตั้งอยู่ในบริเวณหน่วยศิลปากรท่ี 6 อ าเภอพิมาย มีศิลปวตัถุสมยัขอม
เป็นศิลาจารึกเทวรูปพระพุทธศิวลึงค์ และศิลาทบัหลงักบัช้ินส่วนประกอบสถาปัตยกรรม ซ่ึงหน่วย
ศิลปากรท่ี 6 ไดเ้ก็บรวบรวมมาจากสถานท่ีต่าง ๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(11) ปรางคก์ู่บา้นสีดา อยูท่ี่บา้นสีดา อ าเภอสีดา เป็นปรางคก์ู่รูปส่ีเหล่ียมสร้างดว้ยหินศิลาแลง
ส่ีเหล่ียมวางก่อฐานจนยอดปรางคต์วักู่ปิดมิดทั้งส่ีดา้น 

(12) ปรางค์กู่ อยูท่ี่บา้นดอนตะหนิน อ าเภอบวัใหญ่ เป็นปรางค์กู่ฐานส่ีเหล่ียมสร้างดว้ยศิลาแลง
กอ้นส่ีเหล่ียมจนถึงยอดปรางค ์ตวักู่ปิดมืดทั้งส่ีดา้น 

(13) ปราสาทหินนางร า ในปราสาทน้ีมีเทวรูปนางร า ประทบัอยู่คู่กบัปราสาท ตั้งอยู่ในต าบล
นางร า อ าเภอประทาย 

(14) ทุ่งสัมฤทธ์ิ อยูท่ี่ในพื้นท่ีอ าเภอพิมาย เป็นบริเวณท่ีคุณหญิงโมตีกองทพัลาวแตกพา่ย 
(15) บ่อไก่ อยู่ท่ีบา้นสีดา อ าเภอบวัใหญ่ ลกัษณะเป็นอ่างหินกลมคลา้ยกบักระทะปากกวา้ง

ประมาณ 2 เมตร ตามปกติไม่มีน ้าขงัอยู ่
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(16) พระนอนหินทรายเมืองเสมา หรือพระนอนคลองขวางและเสมาธรรมจกัร ซ่ึงสร้างดว้ยศิลา 
เป็นศิลปะแบบทวารวดีอยูท่ี่วดัธรรมจกัรเสมาราม บา้นคลองขวาง หมู่ท่ี 3 ต าบลเสมา ห่างจากท่ีว่าการ
อ าเภอสูงเนิน ประมาณ 7.5 กิโลเมตร 

(17) ปราสาทหินเมืองเก่า เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ ซ่ึงก่อสร้างดว้ยศิลาแลง และศิลา
แดง อยูท่ี่วดับา้นเมืองเก่า หมู่ท่ี 1 ต าบลโคราช ห่างจากท่ีวา่การอ าเภอสูงเนินประมาณ 5 กิโลเมตร 

(18) ปราสาทหินเมืองแขกและปราสาทหินโนนกู่ อยู่ในบริเวณต าบลโคราชห่างจากท่ีว่าการ
อ าเภอสูงเนิน ประมาณ 3 กิโลเมตร 

(19) ปรางค์บึงค า ปรางค์จ  าปาทอง ปรางค์หนองหอย อยู่ท่ีเชิงเขาตะกุดรัง ต าบลสะแกราช 
อ าเภอปักธงชยั และต าบลวงัน ้าเขียว อ าเภอวงัน ้าเขียว ห่างจากท่ีตั้งอ าเภอประมาณ 13 กิโลเมตร 

(20) ปรางคน์าแค อยูใ่นทอ้งท่ีต าบลเมืองปัก อ าเภอปักธงชยั ห่างจากท่ีวา่การอ าเภอ ประมาณ 2 
กิโลเมตร 

(21) ปรางค์บา้นปรางค์ ตั้งอยู่ในทอ้งท่ีต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชยั ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ 
ประมาณ 9 กิโลเมตร 

(22) วดัพระยาคอหกั ตั้งอยูท่ี่บา้นท่าแดง ต าบลตูม ห่างจากท่ีตั้งอ าเภอปักธงชยั 11 กิโลเมตร 
(23) โนนหิน ตั้งอยู่ในทอ้งท่ีต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชยั ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ ประมาณ 9 

กิโลเมตร 
(24) บานประตูหอไตร เป็นบานประตูลายรดน ้า ฝีมือช่วงสมยัรัชกาลท่ี 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

อยูท่ี่หนา้วดัพระธาตุ บา้นตะคุ หมู่ท่ี 1 ต าบลตะคุ ห่างจากท่ีตั้งอ าเภอประมาณ 4 กิโลเมตร 
(25) ภาพเขียนสีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ ตั้งอยู่ในส านกัสงฆเ์ขาจนัทร์งาม เขตบา้นเลิศสวสัด์ิ 

ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสีคิ้ว ห่างจากถนนมิตรภาพเขา้ไปราว 4 กิโลเมตร เป็นภาพเขียนสีลงผนงัถ ้ า
ขนาดใหญ่ท่ีงามท่ีสุดแห่งหน่ึง แสดงเร่ืองราววิถีชีวิตของมนุษยส์มยัก่อนประวติัศาสตร์ท่ีมีอายุในราว 
3,000-4,000 ปีมาแลว้ 

(26) ชุมชนโบราณบา้นปราสาท อ าเภอโนนสูง ไปตามเส้นทางถนนมิตรภาพ ช่วงระหว่าง
จงัหวดันครราชสีมา - ขอนแก่น เม่ือถึงกิโลเมตรท่ี 44 จะมีทางแยกซ้ายมือบอกเส้นทางเขา้สู่หมู่บา้น
ปราสาท เป็นถนนเส้นเล็ก ๆ ตดัผา่นทุ่งนา ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงบา้นปราสาทใต ้ต าบล
ธารปราสาท อ าเภอโนนสูง ในอดีตเป็นท่ีตั้งชุมชนโบราณ จากหลกัฐานการขุดคน้พบโครงกระดูกมนุษย์
ฝังเรียงรายทบัซอ้นกนัเป็นระดบัเร่ือยลงไป ประกอบกบัส่ิงของเคร่ืองใชเ้คร่ืองประดบัท่ีฝังรวมกบัศพ เช่ือ
วา่ชุมชนแห่งน้ีมีอายใุนราว 2,500-4,000 ปีล่วงมาแลว้ 

(27) ภาพแกะสลักหินในถ ้ าววัแดง ตั้ งอยู่ท่ีเขาถ ้ าววัแดง บ้านเฉลียง หมู่ท่ี 2 ต าบลเฉลียง 
อ าเภอครบุรี ลักษณะเขาถ ้ าววัแดงสูงประมาณ 30 เมตร  ผนังถ ้ าแกะสลักเป็นรูปโคอุสภราช และ
แกะสลกัเทวรูป (ทหาร) บริเวณทัว่ไปในปัจจุบนัน้ีจดัเป็นพุทธสถาน มีการสร้างพระพุทธรูปประทบัยืน 
3 องค ์และยงัเป็นท่ีตั้งส านกัสงฆว์ดัถ ้าววัแดงอีกดว้ย 
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(28) ปรางค์ครบุรี ตั้งอยู่ท่ีบา้นครบุรี หมู่ท่ี 6 อ าเภอครบุรี ลกัษณะของปรางคก่์อสร้างดว้ยหิน
ศิลาแลง ขนาดกวา้ง 10 วา  ยาว 20 วา มีก าแพงลอ้มรอบทั้งส่ีดา้น และมีสระน ้ านอกก าแพงดา้นทิศเหนือ 
จากหลกัฐานท่ีพบท าให้สันนิษฐานว่าปรางค์ครบุรีอาจสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ชัยวรมนัท่ี 7 ในพุทธ
ศตวรรษท่ี 16 

(29) ปรางคพ์ะโค ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอโชคชยั เป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ก่อดว้ยหินทรายปน
อิฐ ตามแบบศิลปกรรมเขมรช่วงพุทธศตวรรษท่ี 15 – 16 

(30) ปราสาทหินถนนหัก ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอหนองบุญมาก เป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ ลทัธิ
ไวษณพนิกาย ก่อดว้ยหินทรายศิลาแลงตามแบบศิลปกรรมเขมรในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 – 17 

(31) ปรางคบ์า้นปรางค ์ตั้งอยู่ท่ีต  าบลบา้นปรางค์ อ าเภอคง เป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์  
ก่อสร้างดว้ยศิลาแลงปนหินทรายตามแบบศิลปกรรมเขมรในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 - 17  

(32) แหล่งหินตดับา้นมอจะบก ริมถนนมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว เป็นแหล่งหินตดัหินทรายเพียง
แหล่งเดียวในเขตจงัหวดันครราชสีมา สันนิษฐานวา่เป็นแหล่งหินตดัท่ีน าไปสร้างปราสาทต่างๆ ในเขต
จงัหวดันครราชสีมาช่วงพุทธศตวรรษท่ี 15 - 17  

ข. สถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงมีทั้งท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และการท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
(1) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอปากช่อง และยงัอยู่ในเขตพื้นท่ีของอีก 3 

จงัหวดั คือ จงัหวดันครนายก จงัหวดัสระบุรี และจงัหวดัปราจีนบุรี เป็นอุทยานแห่งชาติแรกของไทยท่ี
ไดรั้บการยกยอ่งและไดรั้บเหรียญสดุดีพร้อมเงินรางวลั 50 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา จากท่ีประชุมอุทยาน
แห่งชาติของโลก คร้ังท่ี 2 ณ อุทยานแห่งชาติเยลโลสโตน ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือปี พ.ศ. 2525 ใน
ฐานะท่ีเป็นอุทยานแห่งชาติซ่ึงด าเนินงานไดต้รงตามเป้าหมาย  นอกจากน้ียงัเป็นอุทยานแห่งชาติแห่ง
เดียวในโลกท่ีมีนกเงือกมารวมกนัเป็นจ านวนมากในเดือนสิงหาคมและเดือนกนัยายนของทุกปี และ
ไดรั้บอนุมติัใหเ้ป็นอุทยานแห่งชาติเม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีน ้ าตกหลายแห่ง เช่น น ้ าตกกรองแกว้ 
น ้าตกผากลว้ยไม ้น ้าตกเหวสุวตั น ้าตกเหวนรก น ้าตกไมป้ลอ้ง เป็นตน้ 

(2) น ้าตกมวกเหล็ก อยูใ่นเขตอ าเภอปากช่อง และเขตพื้นท่ีของจงัหวดัสระบุรี เป็นพื้นท่ี
ท่ีมีล าธารน ้ าตกใสสะอาดไหลอยูต่ลอดเวลา มีร่มไมแ้ละสวนดอกไมง้ดงามเหมาะแก่การพกัผอ่นชมวิว
ทิวทศัน์ธรรมชาติ หรือลงเล่นน ้า  มีร้านอาหารตั้งอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

(3) น ้ าตกปักธงชยั  อยู่ห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 55 กิโลเมตร โดยนัง่รถยนต์ไปถึง
เข่ือนล าพระเพลิง แลว้นัง่เรือไปอีก 2.2 กิโลเมตร บริเวณน ้ าตกมีลกัษณะเป็นโขดหินสลบัซบัซ้อนน ้ าจะ
ตกลงมาจากหนา้ผาหลายชั้น แต่จะมีน ้าไหลเฉพาะหนา้ฝน  

(4) น ้ าตกวะภูแกว้ อยูใ่นเขตอ าเภอสูงเนิน แยกจากถนนมิตรภาพท่ีต าบลมะเกลือใหม่
ไปอีกประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นท่ีลาดชนัไม่มากแต่มีความกวา้งของทางน ้ าไหลน่าเล่นมาก และจะมีน ้ า
เฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น 
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(5) อ่างเก็บน ้าล าตะคอง เป็นโครงการอ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่ อยูริ่มถนนมิตรภาพบริเวณ
ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสีคิ้ว จุน ้ าได ้310 ลา้นลูกบาศก์เมตร เป็นสถานท่ีร่มร่ืนขนานดว้ยทางรถไฟและ
ทางรถยนต ์มีธรรมชาติท่ีสวยงามเหมาะท่ีจะไปเท่ียวชมอยา่งยิง่ 

(6) อ่างเก็บน ้าล าพระเพลิง อยูใ่นเขตอ าเภอปักธงชยั เป็นสถานท่ีร่มร่ืนมากอีกแห่งหน่ึง
เหมาะท่ีจะไปเท่ียวพกัผอ่นดว้ยการชมธรรมชาติของปลาและล าน ้า 

(7) ไทรงาม อ าเภอพิมาย เป็นตน้ไทรขนาดใหญ่ซ่ึงงดงามมาก มีอายุประมาณ 350 ปี 
เหมาะกบัการพกัผอ่นชมทิวทศัน์ ตั้งอยูฝ่ั่งแม่น ้ามูลห่างจากท่ีวา่การอ าเภอพิมาย 2 กิโลเมตร 

(8) อ่างเก็บน ้าซบัประดู่ ตั้งอยูห่มูท่ี่ 6 ถนนมิตรภาพ ต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว เป็นอ่าง
เก็บน ้าขนาดใหญ่ เหมาะส าหรับการพกัผอ่นและการเล่นกีฬาทางน ้า 

(9) สวนสัตวน์ครราชสีมา ลกัษณะเป็นสวนสัตวแ์บบซาฟารี มีพื้นท่ี 545 ไร่ ตั้งอยู่ท่ี 
ต  าบลไชยมงคล อ าเภอเมือง ถนนสายนครราชสีมา - ปักธงชยั ระยะทาง 18 กิโลเมตร 

(10) พิพิธภณัฑ์ไมก้ลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ท่ี
บา้นโกรกเดือนหา้ หมู ่7 ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จดัเป็นพิพิธภณัฑแ์ห่งแรกในทวปีเอเชีย 

(11) ศูนยว์ฒันธรรมผา้ไหมปักธงชยั อยู่ในเขตต าบลเมืองปัก อ าเภอปักธงชยั ผา้ไหม
และสินคา้หตัถกรรมอ่ืนๆ จากผลผลิตของหมู่บา้นทอผา้ปักธงชยั 

 

ค. สถาบนัการศึกษาเปิดสอนดา้นการท่องเท่ียว จงัหวดันครราชสีมามีสถาบนัการศึกษาท่ีเปิด
สอนด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม จ านวน 5 แห่ง ได้แก่  มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และวิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา 

 

ตารางที ่48 แสดงสถาบนัการศึกษาเปิดสอนดา้นการท่องเท่ียวในจงัหวดันครราชสีมา 
ล าดับที ่ สถาบันการศึกษา ระดับการศึกษา 

1 มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา 

ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และสาขา
บริหารธุรกิจการโรงแรม 

2 มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล ปริญญาตรี  
3 วทิยาลยันครราชสีมา ปริญญาตรี 
4 วทิยาลยัอาชีวศึกษา ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบตัรวชิาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
5 วทิยาลยับริหารธุรกิจและการ

ท่องเท่ียวนครราชสีมา 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

ท่ีมา : จากการส ารวจโดยมหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา กันยายน 2554  
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2.5.5 ด้านการลงทุน 
 การส่งเสริมการลงทุนของจงัหวดันครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2553 จากขอ้มูลส านกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) นครราชสีมา พบวา่ไดอ้นุมติัให้มีการส่งเสริมการลงทุนทั้งส้ิน 
63 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน จ านวน 47,773 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจา้งงานทั้งแรงงานไทยและ
ต่างประเทศ จ านวน 15,091 คน 

 
ตารางที ่49 แสดงโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2553 

รายการ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 
จ านวนโครงการ         137           63  
เงินลงทุน (ลา้นบาท)    68,128     47,773  
การจา้งงาน (คน)    23,304     15,091  
ท่ีมา : ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 2 จังหวดันครราชสีมา (2553) 
 

2.5.6 ด้านการจ้างงานและแรงงาน 
ในปี พ.ศ. 2553 จงัหวดันครราชสีมา มีผูส้มคัรงานจ านวน 2,941 คน แบ่งเป็นเพศชาย 

จ านวน 1,256 คน หรือร้อยละ 42.71 และเพศหญิงจ านวน 1,685 คนหรือร้อยละ 57.29  ทั้ งน้ีจังหวดั
นครราชสีมามีต าแหน่งงานว่างจ านวน 6,888 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 233 คนหรือร้อยละ 3.38 เพศ
หญิงจ านวน 734 คนหรือร้อยละ 10.66 และไม่ระบุเพศ จ านวน 5,921 คน หรือร้อยละ 85.96 โดยมีผู ้
ไดรั้บการบรรจุงาน จ านวน 2,201 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 827 คน หรือร้อยละ 37.57 และเพศหญิง
จ านวน 1,374 คนหรือร้อยละ 62.43 
 

ตารางที่ 50  แสดงต าแหน่งงานว่าง ผูล้งทะเบียนสมคัรงานและการบรรจุของจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 
รายการ ชาย หญงิ ไม่ระบุ รวม 

ต าแหน่งงานวา่ง (อตัรา) 233 734 5,921 6,888 
ผูล้งทะเบียนสมคัรงาน(คน) 1,256 1,685 0 2,941 
บรรจุงาน (คน) 827 1,374 0 2,201 
ท่ีมา  : ส านักงานแรงงานจังหวดันครราชสีมา  (2554) 

จงัหวดันครราชสีมามีต าแหน่งงานว่างจ านวน 6,888 คน และผูไ้ด้รับการบรรจุงาน 
จ านวน 2,201 คน จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบวา่ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสาขา
การผลิต รองลงมา คือสาขาบริการดา้นอสังหาริมทรัพย ์การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ และสาขาการ
ขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต ์จกัรยานยนต ์ของใชส่้วนบุคคลและของใชใ้นครัวเรือน 



102 

ก าลงัแรงงานในปัจจุบนัพบวา่ในปี พ.ศ. 2553 จงัหวดันครราชสีมา มีประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป 
จ านวน 2,208,189 คน โดยมีก าลงัแรงงานจ านวน 1,563,389 คน คิดเป็นร้อยละ 71.60 ทั้งน้ีเป็นผูท่ี้ไม่อยู่
ในก าลงัแรงงาน เช่น ท างานบา้น เรียนหนงัสือ และอ่ืน ๆ จ านวน 627,123 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40   

ดา้นก าลงัแรงงานในปัจจุบนั จ านวน 1,563,389 คน แบ่งเป็นชาย 832,062 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.09 และหญิง 731,327 คน คิดเป็นร้อยละ 46.91 โดยก าลงัแรงงานในปัจจุบนั  เป็นผูท่ี้มีงานท า จ  านวน 
1,554,713 คน คิดเป็นร้อยละ 98.33 ของก าลงัแรงงานทั้งหมด รองลงมา คือ ก าลงัแรงงานท่ีรอฤดูกาล 
จ านวน 17,678 คน คิดเป็นร้อยละ 1.12 และผูว้า่งงาน จ านวน 8,675 คน คิดเป็นร้อยละ 0.55 

 

ตารางที ่51 แสดงจ านวนประชากรจงัหวดันครราชสีมา  จ  าแนกตามเพศ  และสถานภาพแรงงาน 

สถานภาพแรงงาน รวม ชาย หญงิ 
ประชากรอายุ  15  ปีข้ึนไป 2,208,189 1,075,780 1,132,409 
ผูมี้อายตุ  ่ากวา่ 15 ปี 614,217 316,467 297,749 
ก าลงัแรงงานปัจจุบัน 1,581,066 839,319 741,747 

-  ผูมี้งานท า 1,554,713 825,282 729,431 
-  ผูว้า่งงาน 8,675 6,779 1,896 
-  ก าลงัแรงงานท่ีรอฤดูกาล 17,678 7,258 10,420 

ผู้ไม่อยู่ในก าลงัแรงงาน 627,123 303,561 323,562 
ประชากรรวม 2,822,406 1,392,241 1,430,165 

ท่ีมา  :  ส านักงานแรงงานจังหวดันครราชสีมา  (2554) 
 

แรงงานต่างดา้วในปี พ.ศ. 2553 จ านวนแรงงานต่างดา้วถูกกฎหมายของจงัหวดันครราชสีมา มี
จ านวน 7,337 คน โดยเป็นลูกจา้งอยูใ่นสถานประกอบการ จ านวน 2,086 แห่งในจงัหวดันครราชสีมา 
ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาประเภทของแรงงานต่างดา้ว พบวา่เป็นต่างดา้วเขา้เมืองถูกตอ้งจ านวน 5,299 คน คิด
เป็นร้อยละ 72.22  และ เป็นต่างดา้วเขา้เมืองผดิกฎหมาย จ านวน 2,038 คน คิดเป็นร้อยละ  27.78 

ในส่วนของแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกต้อง พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในประเภทพิสูจน์สัญชาติ 
(มาตรา 9 ) จ  านวน 2,758 คน คิดเป็นร้อยละ 52.05 รองลงมาคือ ประเภทชัว่คราว (มาตรา 9) จ านวน 
1,128 คน คิดเป็นร้อยละ 21.29 และน าเขา้ ประเภทบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) (มาตรา 9 ) จ  านวน 1,033 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.49 ในส่วนของต่างดา้วเขา้เมืองผดิกฎหมาย พบวา่ส่วนใหญ่เป็นประเภท 3 สัญชาติ 
พม่า ลาว กมัพูชา (มาตรา 13) จ  านวน 1,859 คน คิดเป็นร้อยละ 91.22 และชนกลุ่มนอ้ย (มาตรา 13) (4) 
(5) จ านวน 179  คน คิดเป็นร้อยละ 8.78 
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ตารางที ่52  แสดงจ านวนแรงงานต่างดา้วถูกกฎหมายนครราชสีมา จ าแนกตามประเภทการไดรั้บอนุญาต  

ประเภทการได้รับอนุญาต คนต่างด้าว (คน) สถานประกอบการ (แห่ง) 

1. ต่างดา้วเขา้เมืองถูกตอ้ง 5,299 1,461 
- ประเภทตลอดชีพ 0 0 
- ประเภทส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 12) 369 81 
- ประเภทชัว่คราว (มาตรา 9) 1,128 410 
- จ าเป็นเร่งด่วน (มาตรา 9 ) 11 6 
- ประเภทพิสูจน์สัญชาติ (มาตรา 9 ) 2,758 902 
- น าเขา้ ประเภทประเภทบนัทึกความเขา้ใจ (MOU)   
  (มาตรา 9 ) 1,033 65 

2. ต่างดา้วเขา้เมืองผดิกฎหมาย 2,038 622 
- ชนกลุ่มนอ้ย (มาตรา 13 (4) (5)) 179 82 
- สัญชาติ พม่า ลาว กมัพชูา (มาตรา 13) 1,859 540 

รวมต่างด้าวขอรับใบอนุญาตทั้งส้ิน 7,337 2,086 
ท่ีมา : ส านักงานแรงงานจังหวดันครราชสีมา (2553) 
 

2.6 การพาณชิยกรรม การเงิน การคลงั 
2.6.1 ด้านการประกอบธุรกจิการพาณชิย์ 

การประกอบธุรกิจการพาณิชยใ์นพื้นท่ีของจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2552 ไดมี้การ 
จดทะเบียนในลกัษณะนิติบุคคล โดยมีธุรกิจท่ีขอจดทะเบียนใหม่ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล 
จ านวน  1  ราย หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จ านวน 82 ราย และบริษทัจ ากดั จ  านวน 53 ราย 
 

ตารางที ่53  แสดงจ านวนผูจ้ดทะเบียนธุรกิจการคา้ในจงัหวดันครราชสีมา  ปี พ.ศ. 2552 

ประเภทพาณชิยกจิ จดใหม่ จดเลกิ คงอยู่เมื่อส้ินปี 2552 
หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 1 0 57 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 82 41 5,526 
บริษทัจ ากดั 53 28 2,464 
ท่ีมา  :  ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวดันครราชสีมา (2553:78) 
 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีราคาผูบ้ริโภคของจงัหวดันครราชสีมาเฉล่ียทั้งปี พ.ศ. 2552 
เท่ากบั 111.50 เทียบกบั ดชันีราคาเฉล่ีย ปี  พ.ศ. 2551 ซ่ึงเท่ากบั 111.60 ลดลงร้อยละ 0.09   
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ตารางที ่54 แสดงดชันีราคาผูบ้ริโภคจงัหวดันครราชสีมา  ปี พ.ศ. 2552 
  ( 2550 = 100) 

เคร่ืองช้ีวดั 
เฉลีย่ 
ปี 2551 

ไตรมาส เฉลีย่ 
ปี 2552 1 / 2552 2 / 2552 3 / 2552 4 / 2552 

1. ดชันีราคาผูบ้ริโภค 111.60 109.3 111.0 111.9 114.0 111.5 

ท่ีมา : ข้อมลูดัชนีราคาผู้บริโภค  ส านักงานพาณิชย์จังหวดันครราชสีมา (2553 : 77) 
 

จงัหวดันครราชสีมามีสถานประกอบการ จ านวน 62,125 แห่ง โดยมีคนท างาน จ านวน 226,843 
คน มีลูกจา้งจ านวน 138,481 คน ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจดา้นการขายปลีก ยกเวน้ ยานยนต์
และรถจกัรยานยนต์ รวมทั้งการซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนจ านวน 29,745 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 47.88 รองลงมา คือดา้นการผลิต จ านวน 7,905 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.72  และ โรงแรม
และภตัตาคาร จ านวน 6,818 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.97 

 

ตารางที ่55 แสดงจ านวนสถานประกอบการ และการจา้งงานเม่ือพิจารณาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
จ านวนสถาน 
ประกอบการ 

คนท างาน ลูกจ้าง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การขาย การบ ารุงรักษา และการซ่อมแซมยานยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนต ์รวมทั้งการขายปลีกน ้ ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์

6,374 19,309 8.5 10,848 7.8 

2. การขายส่งและการคา้เพ่ือค่านายหนา้ ยกเวน้ยานยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนต ์

1,002 7,678 3.4 6,142 4.4 

3. การขายปลีก ยกเวน้ยานยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์รวมทั้ง
การซ่อมแซมของใชส่้วนบุคคลและของใชใ้นครัวเรือน 

29,745 54,261 23.9 12,770 9.2 

4. โรงแรมและภตัตาคาร 6,818 19,782 8.7 9,597 6.9 
5. กิจกรรมดา้นอสงัหาริมทรัพย ์ 2,094 3,456 1.5 1,089 0.8 
6. กิจกรรมดา้นคอมพิวเตอร์และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 168 415 0.2 213 0.2 
7. การใหเ้ช่าเคร่ืองจกัรและเคร่ืองอุปกรณ์ โดยไม่มีผูค้วบคุม 
การวจิยัและการพฒันาและกิจกรรมดา้นธุรกิจอ่ืน ๆ  

1,497 5,069 2.2 3,033 2.2 

8. กิจกรรมนนัทนาการและการบริการอ่ืน ๆ 5,013 8,458 3.7 2,596 1.9 
9. การผลิต 7,905 91,467 40.3 78,772 56.9 
10. การก่อสร้าง 382 3,455 1.5 2,962 2.1 
11. การขนส่งทางบก การเก็บสินคา้ ตวัแทนธุรกิจการ
ท่องเท่ียว และการโทรคมนาคม 

978 4,204 1.9 3,117 2.3 

12. กิจกรรมดา้นโรงพยาบาล 149 9,289 4.1 7,342 5.3 
รวมยอด 62,125 226,843 100.0 138,481 100.0 

  ท่ีมา :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดันครราชสีมา (2553) 
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เม่ือพิจารณาในดา้นของขนาดของสถานประกอบการหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่าสถาน
ประกอบการในจงัหวดันครราชสีมา ส่วนใหญ่มีลูกจา้งในสถานประกอบการอยูร่ะหวา่งจ านวน 1-15 คน 
มากท่ีสุด รองลงมา คือ มากกวา่ 200 คน และอยูร่ะหวา่ง 51 - 200  คน 
 
ตารางที ่56 แสดงขนาดของสถานประกอบการหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ขนาดของสถาน
ประกอบการ/กจิกรรมทาง

เศรษฐกจิ 

จ านวนสถาน 
ประกอบการ 

คนท างาน ลูกจ้าง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

  1 - 15  คน 61,176 112,321 49.7 33,042 23.9 
16 - 25   คน 373 8,213 3.6 6,850 4.9 
26 - 30   คน 102 3,009 1.3 2,738 2.0 
31 - 50   คน 165 7,082 3.1 6,212 4.5 
51 - 200  คน 206 21,635 9.6 21,245 15.3 
มากกวา่ 200 คน 103 74,583 33.0 68,394 49.4 

รวมยอด 62,125 226,843 100.0 138,481 100.0 
  ท่ีมา : ส านักงานพาณิชย์จังหวดันครราชสีมา (2553) 
 

2.6.2 ด้านการเงิน  
ธนาคารท่ีด าเนินกิจการในจงัหวดันครราชสีมา มีจ านวน 169 สาขา แบ่งเป็นธนาคาร

พาณิชย ์จ านวน 125 สาขา และธนาคารท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์จ  านวน 44 สาขา ธนาคารพาณิชยท่ี์อยูใ่น
จงัหวดันครราชสีมาส่วนใหญ่ คือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ  ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ส่วนธนาคารท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชยท่ี์ส าคญั คือ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน   

 
ตารางที ่57  แสดงธนาคารท่ีด าเนินการเปิดสาขาในจงัหวดันครราชสีมา 

ช่ือธนาคาร จ านวน (สาขา) 

ธนาคารพาณชิย์              125 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 21 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   24 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 16 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 15 
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ตารางที ่57  แสดงธนาคารท่ีด าเนินการเปิดสาขาในจงัหวดันครราชสีมา (ต่อ) 
ช่ือธนาคาร จ านวน (สาขา) 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 16 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 17 
ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 6 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 3 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 1 
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 3 
ธนาคารยโูอบี จ  ากดั (มหาชน) 3 

ธนาคารทีไ่ม่ใช่ธนาคารพาณชิย์ 44 
ธนาคารออมสิน 20 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 21 
ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 1 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 1 

รวม 169 
ท่ีมา  :  ธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (2553) 

 
1) เงินฝาก ณ ส้ินปี พ.ศ. 2553 จงัหวดันครราชสีมามีเงินฝากคงคา้งในธนาคารพาณิชยจ์  านวน 

86,881.6 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.87 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มข้ึนของเงินฝากออมทรัพย์โดยเพิ่มข้ึน
ประมาณร้อยละ 12.49  เน่ืองจากประชาชนส ารองเงินไวจ้บัจ่ายใชส้อยเคร่ืองอุปโภคบริโภคมากข้ึน และ
เงินฝากจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.99  เน่ืองจากประชาชนบางส่วนตอ้งการออมเงินระยะ
ยาว เพราะไดรั้บอตัราดอกเบ้ียสูงกวา่เงินฝากประเภทอ่ืน ๆ ขณะท่ีเงินฝากกระแสรายวนัลดลงประมาณ
ร้อยละ 0.21 เน่ืองจากการท าธุรกรรมของหน่วยธุรกิจลดลงเล็กนอ้ย 

2)  สินเช่ือ ดา้นสินเช่ือคงคา้งในธนาคารพาณิชย ์ณ ส้ินปี พ.ศ. 2553 มีจ  านวน 87,409.7 ลา้นบาท  
เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.91 ส่วนมากเป็นการเพิ่มข้ึนของเงินให้กูร้้อยละ 13.67 รองลงมา คือการเบิกเงินเกิน
บญัชี เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.88 ตัว๋เงิน เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.24 และสินเช่ือดา้นอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.57  

ส าหรับอตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากในปี พ.ศ. 2553 อยู่ท่ีร้อยละ 100.6 เพิ่มข้ึนจากปีก่อนท่ี
อตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากอยูท่ี่ร้อยละ 97.8 
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ตารางที ่58 แสดงเงินฝาก และสินเช่ือธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2550 - 2553 
ลา้นบาท 

รายการ 2550* 2551 2552 2553 

เงินฝาก     
กระแสรายวนั 2,327.0 2,455.0 2,937.5 2,931.2 
ออมทรัพย ์ 31,619.0 33,060.0 42,339.6 47,628.7 
จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา 34,222.0 41,950.0 35,268.1 36,321.6 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 4.0 0.0 0.0 0.0 
บตัรเงินฝาก 0.0 0.0 0.0 0.0 

รวม 68,172.0 77,466.0 80,545.1 86,881.6 

สินเช่ือ     
เงินเบิกเกินบญัชี 10,366.0 10,767.0 10,933.8 11,904.2 
เงินใหกู้ ้ 43,154.0 46,712.0 48,308.9 54,910.9 
ตัว๋เงิน 16,824.0 17,332.0 19,542.9 20,567.9 
อ่ืน ๆ 38.0 23.0 24.6 26.7 

รวม 70,383.0 74,833.0 78,810.2 87,409.7 
สัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝาก (ร้อยละ) 103.2 96.6 97.8 100.6 

* รวมสาขาย่อย 
ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย  ส านักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (2553) 

 

ส าหรับการให้สินเช่ือเม่ือพิจารณาตามสาขาเศรษฐกิจในจงัหวดันครราชสีมา พบว่า การให้
สินเช่ือสาขาการผลิตอุตสาหกรรมจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 17,004.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.45 
ของสินเช่ือทั้ งหมดในจังหวดั ตามด้วยสินเช่ือด้านการค้าส่งและค้าปลีก ซ่อมแซมยานยนต์และ
จกัรยานยนต ์จ านวน 16,360.9 ลา้นบาท หรือร้อยละ 18.72 และตวักลางทางการเงิน จ านวน 5,315.8 ลา้น
บาท หรือ ร้อยละ 6.08 

 

ตารางที ่59 แสดงเงินใหสิ้นเช่ือจ าแนกตามประเภทธุรกิจจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ 2553 
ลา้นบาท 

ประเภทธุรกรรม ภาค นครราชสีมา 
- เกษตรกรรม การล่าสัตว ์และป่าไม ้ 6,667.1 1,461.2 
- การประมง 133.6 11.9 
- เหมืองแร่ และยอ่ยหิน 1,042.5 157.8 
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ตารางที่ 59  แสดงเงินใหสิ้นเช่ือจ าแนกตามประเภทธุรกิจจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 (ต่อ) 
ลา้นบาท 

ประเภทธุรกรรม ภาค นครราชสีมา 
- การผลิตอุตสาหกรรม 67,239.0 17,004.3 
- ไฟฟ้า ก๊าซ และประปา 1,708.6 253.3 
- การก่อสร้าง 12,738.0 1,746.0 
- การคา้ส่งและคา้ปลีก ซ่อมแซมยานยนต ์และจกัรยานยนต ์ 109,869.3 16,360.9 
- โรงแรม และภตัตาคาร 8,312.3 1,502.7 
- การขนส่ง การเก็บรักษาสินคา้ และการคมนาคม 4,850.2 2,386.4 
- ตวักลางทางการเงิน 47,291.3 5,315.8 
- บริการดา้นอสังหาริมทรัพย ์การใหเ้ช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 10,323.0 2,581.1 
- การบริหารราชการ และการป้องกนัประเทศ 1,720.5 8.7 
- การศึกษา 1,794.4 270.2 
- การบริการดา้นสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 1,572.3 331.8 
- การใหบ้ริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ 2,011.3 236.1 
- อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 182,644.1 37,779.9 

รวม 459,917.50 87,409.70 
ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย  ส านักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (2553) 
 

เม่ือพิจารณาในดา้นสหกรณ์ในจงัหวดันครราชสีมา พบว่ามีสหกรณ์จ านวน 164 แห่ง แบ่งเป็น
สหกรณ์ภาคเกษตร จ านวน 116 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.73 และสหกรณ์นอกภาคเกษตร จ านวน 48 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 29.27 และพบวา่สหกรณ์ภาคการเกษตรส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 
97.41 รองลงมาคือ สหกรณ์นิคม คิดเป็นร้อยละ 1.72 และสหกรณ์ประมงคิดเป็นร้อยละ 0.86 ในส่วน
สหกรณ์นอกภาคเกษตร พบว่าส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 47.92 รองลงมาคือ 
สหกรณ์บริการ คิดเป็นร้อยละ 31.25 สหกรณ์ร้านคา้ คิดเป็นร้อยละ 12.50  และสหกรณ์เครดิต คิดเป็น
ร้อยละ 8.33 
 

ตารางที ่60 แสดงประเภทของสหกรณ์ในจงัหวดันครราชสีมา 

ประเภท จ านวน (แห่ง) 
สหกรณ์ภาคเกษตร การเกษตร 113 

ประมง 1 
นิคม 2 

รวม 116 
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ตารางที ่60 แสดงประเภทของสหกรณ์ในจงัหวดันครราชสีมา (ต่อ) 
ประเภท จ านวน (แห่ง) 

สหกรณ์นอกภาคเกษตร ออมทรัพย ์ 23 
สหกรณ์เครดิต 4 
ร้านคา้ 6 
บริการ 15 

รวม 48 

รวมทั้งหมด 164 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 

 
2.6.3 ด้านการคลงั  

การจดัเก็บรายไดข้องรัฐในจงัหวดันครราชสีมา พบวา่มีรายไดห้ลกัจากภาษี 2 ชนิด คือ 
ภาษีสรรพากร และภาษีสรรพสามิต รวมรายได้ทั้ ง ส้ินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีจ  านวน 
5,470,610,765.8 บาท และเม่ือแยกเป็นประเภทของภาษี พบว่าเป็นรายได้จากการจดัเก็บเงินภาษีของ
กรมสรรพากรมีจ านวน 4,032,646,255.57 บาท โดยแบ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 35.93 รองลงมา คือ
ภาษีนิติบุคคล ร้อยละ 33.50 และภาษีบุคคลธรรมดา ร้อยละ 25.79 ดา้นภาษีสรรพสามิต พบวา่มีจ านวน 
1,437,964,510.24 บาท แบ่งเป็นภาษีเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 59.05 รองลงมา คือภาษีสุรา ร้อยละ 39.12 และภาษี
สถานบริการสนามมา้ร้อยละ 0.78 

 
ตารางที ่61 แสดงรายไดจ้ากการจดัเก็บเงินภาษี จ  าแนกตามประเภทภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประเภทภาษี จ านวนเงิน (บาท) 
บุคคลธรรมดา 1,040,025,270.10 
นิติบุคคล 1,351,051,054.59 
การคา้ ไม่มีขอ้มูล 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,448,839,465.17 
ธุรกิจเฉพาะ 65,617,799.29 
อากรแสตมป์ 124,323,066.41 
อ่ืน ๆ 2,789,600.01 

รวม 4,032,646,255.57 
ท่ีมา :  ส านักงานสรรพากรพืน้ท่ีนครราชสีมา (2553) 
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ตารางที ่62 แสดงรายไดจ้ากการจดัเก็บเงินภาษีของกรมสรรพสามิต ปี พ.ศ. 2552 - 2553 

ประเภทภาษี 
จ านวนเงิน (บาท) 

2552 2553 
ภาษีน ้ามนัและผลิตภณัฑ์ 108,119.21 768,285 
ภาษียาสูบ 12,900.00 14,300 
ภาษีสุรา 562,463,621.22 546,523,454.06 
ภาษีรถยนต ์ 53,900.00 37,350 
ภาษีเคร่ืองด่ืม 849,171,948.18 922,647,612.27 
ภาษีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 118,425.00 34,200 
ภาษีรถจกัรยานยนต ์ 225,526.00 501,237 
ภาษีแบตเตอร่ี 9,912.00 580 
ภาษีสถานบริการ - สนามมา้ 11,203,908.73 10,564,278.33 
ภาษีสถานบริการ - สนามกอลฟ์ 5,217,440.66 4,974,006.03 
ภาษีผลิตภณัฑเ์คร่ืองหอม 19,074.83 17,197.77 
รายไดเ้บด็เตล็ด 7,247,261.81 8,689,993.58 
ภาษีไนทค์ลบัและดิสโกเ้ธค 996,851.39 1,321,651.21 
ภาษีสถานอาบน ้าหรืออบตวัและนวดตวั 1,115,621.21 1,287,746.9 

รวมทั้งหมด 1,437,964,510.24 1,497,347,692.15 
ท่ีมา :  ส านักงานสรรพสามิตพืน้ท่ีนครราชสีมา (2554) 

 
2.7 ลกัษณะโครงสร้างพืน้ฐาน 

2.7.1 ด้านการคมนาคม และการขนส่ง  
จงัหวดันครราชสีมา มีความสะดวกสบายในการคมนาคมเพราะมีทั้งทางรถยนตแ์ละ

รถไฟ เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและเป็นจงัหวดัท่ีเป็นประตูสู่ภาค
อีสาน 

1) ทางรถยนต์ การเดินทางจากกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางไปตามทางหลวง
หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แยกเขา้ ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ท่ีจงัหวดัสระบุรี ถึงจงัหวดั
นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 255 กิโลเมตร หรือจะเลือกเส้นทางสาย ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนน
สายนครราชสีมา - ปักธงชยั) จากกรุงเทพมหานคร ผา่นมีนบุรี จงัหวดัฉะเชิงเทรา อ าเภอพนมสารคาม 
อ าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอวงัน ้ าเขียว อ าเภอปักธงชยั เขา้สู่ตวัเมืองจงัหวดันครราชสีมา ระยะทางประมาณ 
273 กิโลเมตร 
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ส าหรับการเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง มีความสะดวกสบาย เน่ืองจากมีรถ

โดยสารประจ าทางปรับอากาศ  ป. 1 และ ป. 2 และรถโดยสารประจ าทางธรรมดา ออกเดินทางตลอด 24 
ชัว่โมง ผูโ้ดยสารจากกรุงเทพมหานครสามารถข้ึนรถได้ท่ีสถานีขนส่งสายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
(หมอชิต 2) ถนนก าแพงเพชร 2 และส าหรับผูโ้ดยสารจากจงัหวดันครราชสีมาสามารถข้ึนรถไดท่ี้สถานี
ขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดันครราชสีมาแห่งท่ี 1 ถนนบุรินทร์ และสถานีขนส่งผูโ้ดยสารแห่งท่ี 2 ถนน
มิตรภาพ-หนองคาย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา  

2) ทางรถไฟ จงัหวดันครราชสีมา มีเส้นทางรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือผา่น 2 สาย 
คือ เส้นทางกรุงเทพมหานครถึงจงัหวดัอุบลราชธานี และเส้นทางกรุงเทพมหานครถึงจงัหวดัหนองคาย 

รถไฟทั้งสองเส้นทางน้ีจะแยกกนัท่ีชุมทางถนนจิระ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา นอกจากน้ียงัมีรถไฟอีกสายหน่ึงซ่ึงแยกท่ีชุมทางแก่งคอย คือ สายอ าเภอแก่งคอย จงัหวดั
สระบุรี ถึงอ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ในเขตจงัหวดันครราชสีมา มีสถานีรถไฟ รวม 38 สถานี 
และ 2 ชุมทาง รวม 40 สถานี สถานีหลกัในการขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้ คือ สถานีนครราชสีมา และ
สถานีชุมทางบวัใหญ่  

3) ทางอากาศ การขนส่งทางอากาศนบัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ในการเดินทางและขนส่งสินค้าของชาวจงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดัใกล้เคียง  ท่าอากาศยาน
นครราชสีมา ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา อยู่ห่างจากตวัเมืองนครราชสีมา
ประมาณ 26 กิโลเมตร ในเส้นทางไปยงัอ าเภอจกัราช  

4) รถยนต์ส่วนบุคคล สถานการณ์การใช้รถยนต์ของประชากรในพื้นท่ีจังหวดั
นครราชสีมา  จากขอ้มูลของส านกังานขนส่งจงัหวดันครราชสีมาประจ าปี พ.ศ. 2554 พบวา่ แนวโน้ม
การจดทะเบียนรถ ตามพระราชบญัญติัรถยนต์ พุทธศกัราช 2522 มีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกปี และพบว่า
ประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมามีรถยนต์ส่วนบุคคลมีจ านวนมากท่ีสุด และมีการจดทะเบียน
เพิ่มข้ึนทุกปี รองลงมาคือ รถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล ซ่ึงมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทุกปีเช่นเดียวกนั  
 

 ตารางที ่63  จ  านวนรถท่ีจดทะเบียนตามพระราชบญัญติัรถยนต ์จ าแนกตามประเภทรถ ปี  พ.ศ. 2549  - 
2553 

ประเภทรถ 2549  2550  2551  2552  2553  
พระราชบญัญติัรถยนต์ พ.ศ. 2522 810,675  838,474  867,182  895,196  938,180  

- รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน     65,281  72,310  79,546  87,933  100,278  
- รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน  7,599  7,681  7,645   7,864  8,193  

รถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล 136,702  146,377  154,934  162,179  171,224  
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ตารางที่ 63 จ านวนรถท่ีจดทะเบียนตามพระราชบญัญติัรถยนต์ จ  าแนกตามประเภทรถ ปี พ.ศ. 2549 - 
2553 (ต่อ) 

ประเภทรถ 2549  2550  2551  2552  2553  
รถยนตส์ามลอ้ส่วนบุคคล 7  6   5  5  7  
รถยนตรั์บจา้งระหวา่งจงัหวดั 1  3  2  2  2    
รถยนตรั์บจา้งบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 
7 คน 

6  21  34  51  66  

รถยนตรั์บจา้งสามลอ้ 871    843   797  796  790  
รถจกัรยานยนต ์ 555,237  564,679   573,590  582,152  603,198  
รถแทรกเตอร์ 6,867  7,503  10,309  12,592  14,931  
รถบดถนน   305    280  282  287  300  
รถใชง้านเกษตรกรรม 35,608  36,418  37,628   38,936  36,957  
รถพว่ง  111  136  213  280  345  
รถจกัรยานยนตส์าธารณะ 2,080  2,217  2,197    2,119   1,891  
ท่ีมา : ส านักงานขนส่งจังหวดันครราชสีมา (2554) 

 

2.7.2 ด้านการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1) ไฟฟ้า ในปี พ.ศ. 2552 จงัหวดันครราชสีมามีผูใ้ชไ้ฟฟ้า จ านวน 671,470 ราย โดยใช้

กระแสไฟฟ้าทั้งหมด 3,784,211,392 ยูนิต ส่วนใหญ่เป็นการใช้ไฟฟ้าในสถานธุรกิจและอุตสาหกรรม 
จ านวน 2,659,418,294 ยนิูต คิดเป็นร้อยละ 70.28 รองลงมา คือท่ีอยูอ่าศยัจ านวน 878,058,582 ยนิูต คิด
เป็นร้อยละ 23.20 สถานท่ีราชการและสาธารณะ จ านวน 150,908,206 ยนิูต คิดเป็นร้อยละ 3.99 ไฟฟรี 
(ไฟไม่คิดเงิน) จ านวน 59,324,030 ยนิูต คิดเป็นร้อยละ 1.57 และอ่ืน ๆ จ านวน 36,502,280 ยนิูต คิดเป็น
ร้อยละ 0.96 
 

ตารางที่ 64  แสดงจ านวนผูใ้ชไ้ฟฟ้า และการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า จ าแนกตามประเภทผูใ้ชปี้ พ.ศ. 2552 

ประเภท หน่วยนับ 
จ านวนผูใ้ชไ้ฟฟ้า  (ราย) 671,470 
การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้ารวม (ยูนิต) 3,784,211,392 
 ท่ีอยูอ่าศยั 878,058,582 
 สถานท่ีราชการและสาธารณะ 150,908,206 
 อ่ืน ๆ 36,502,280 
 ไฟฟรี (ไฟไม่คิดเงิน) 59,324,030 
ท่ีมา : ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3  ( นครราชสีมา ) ภาค 2 (2553) 
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2) ประปา ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา สามารถใชบ้ริการน ้าประปาไดจ้ากการประปาส่วน
ภูมิภาค ในเขตจงัหวดันครราชสีมา หรือการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ซ่ึงมีการให้น ้ าบริการประปา 
จ านวน 22 แห่ง ดงัน้ี 

ก. การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา (ประปาแม่ข่าย) มีหน่วยบริการ 2 แห่ง 
คือ หน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และหน่วยบริการจกัราช อ าเภอจกัราช  

ข. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง (ประปาแม่ข่าย) มีหน่วยบริการ 1 แห่ง คือ 
หน่วยบริการขนงพระ ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง 

ค. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว (ประปาแม่ข่าย) มีหน่วยบริการประปา 2 แห่ง คือ 
หน่วยบริการสูงเนิน ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน และหน่วยบริการขามทะเลสอ ต าบลขามทะเลสอ 
อ าเภอขามทะเลสอ 

ง. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด 
จ. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชยั (ประปาแม่ข่าย) มีหน่วยบริการ 1 แห่ง คือ

หน่วยบริการวงัน ้าเขียว อ าเภอวงัน ้าเขียว 
ฉ. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชยั อ าเภอโชคชยั 
ช. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี อ าเภอครบุรี (ประปาแม่ข่าย) มีหน่วยบริการ 3 

แห่ง คือ หน่วยบริการจระเขหิ้น อ าเภอครบุรี หน่วยบริการโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสิงสาง และหน่วยบริการ
เสิงสาง อ าเภอเสิงสาง 

ซ. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง อ าเภอโนนสูง 
ฌ. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย อ าเภอพิมาย (ประปาแม่ข่าย) มีหน่วยบริการ 2 

แห่ง คือ หน่วยบริการคง อ าเภอคง และหน่วยบริการหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง 
ญ. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง อ าเภอชุมพวง (ประปาแม่ข่าย) มีหน่วยบริการ 

1 แห่ง คือหน่วยบริการประทาย อ าเภอประทาย 
ส านกังานประปานครราชสีมา รายงานวา่ ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 มีผูใ้ชน้ ้ า จ  านวน 90,596 ราย 

โดยมีปริมาณน ้ าผลิต จ านวน 7,392,873 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน ้ าจ่ายฟรี (ช่วยภยัแล้ง) จ  านวน 432 
ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน ้ าจ  าหน่าย จ านวน 7,160,855 ลูกบาศก์เมตร และปริมาณน ้ าสูญเสีย จ านวน 
1,484,000 ลูกบาศกเ์มตร 

อน่ึงกิจการประปาท่ีอยูใ่นความดูแลของส านกัการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ให้บริการ
น ้ าประปาเฉพาะในเขตเทศบาลนครและพื้นท่ีขา้งเคียง มีผูใ้ชน้ ้ าจ  านวน 51,547 ราย มีปริมาณ การผลิต 
จ านวน 34,906,581 ลูกบาศกเ์มตร โดยแหล่งน ้าดิบใชน้ ้าจากอ่างเก็บน ้าล าตะคอง 

3)โทรศพัท ์  ในปี พ.ศ. 2553 จงัหวดันครราชสีมา มีเลขหมายโทรศพัท์ทั้งหมดจ านวน 173,756 
เลขหมาย แบ่งเป็นของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 119,065 เลขหมายคิดเป็นร้อยละ 68.52 และ 
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บริษทัสัมปทาน จ านวน 546,91 เลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 31.47 โดยเป็นเลขหมายโทรศพัท์ท่ีมีผูเ้ช่า 
จ  านวน 116,762 เลขหมาย แบ่งเป็นบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 83,257 เลขหมาย ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 71.30 และบริษทัสัมปทานจ านวน 33,505 เลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 28.69 ทั้งน้ีเลขหมายโทรศพัท์
ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่ให้บริการกบับา้นพกั คิดเป็นร้อยละ 66.68  รองลงมา คือ
ธุรกิจร้อยละ 16.37 และราชการร้อยละ 8.33 

 
ตารางที ่65 แสดงสถิติการบริการโทรศพัท ์จงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2548 – 2553 

รายการ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

เลขหมายโทรศัพท์ที่ม ี 150,852 160,707 166,050 170,466 170,702 173,756 
บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 96,961 106,784 111,706 115,888 116,190 119,065 
บริษทัสมัปทาน 53,891 53,923 54,344 54,578 54,512 54,691 

เลขหมายโทรศัพท์ที่มผีู้เช่า 132,824 135,075 132,749 129,370 124,036 116,762 
บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 88,117 90,579 86,974 84,643 84,936 83,257 
ธุรกิจ 12,538 13,285 13,594 13,246 13,424 13,633 
บา้นพกั 57,677 58,899 58,841 56,662 56,973 55,518 
ราชการ 5,815 6,204 6,547 6,738 6,858 6,937 
บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 1,597 1,257 1,254 1,286 1,293 1,287 
โทรศพัทส์าธารณะ 10,490 10,934 6,738 6,711 6,388 5,882 

บริษทัสมัปทาน 44,707 44,496 45,775 44,727 39,100 33,505 
ท่ีมา :  บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (2554) 
 

4) น ้ามนั ปริมาณน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีผูค้า้น ้ามนัจ าหน่ายใหลู้กคา้ในจงัหวดันครราชสีมา พบวา่ส่วน
ใหญ่ เป็นการจ าหน่ายน ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว จ านวน 370,813 ลิตร ดีเซลหมุนเร็ว บี 5 จ  านวน 252,445 ลิตร 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว จ านวน 92,093 ลิตร และเบนซินออกเทน 91 จ  านวน 85,713 ลิตร  
 
ตารางที่ 66 แสดงปริมาณน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีผูค้า้น ้ ามนัจ าหน่ายให้ลูกคา้ จ  าแนกตามชนิดน ้ ามนัเช้ือเพลิง
จงัหวดันครราชสีมา  

พนัลิตร 
ชนิดของน ้ามนัเช้ือเพลงิ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

เบนซิน ออกเทน 91 104,898 125,235 142,130 117,307 85,713 76,094 
เบนซิน ออกเทน 95 34,266 21,053 14,140 3,636 1,210 239 
ดีเซลหมุนเร็ว 579,729 623,209 609,925 536,372 370,813 366,026 
ดีเซลหมุนเร็ว บี 5 - 515 21,643 132,244 252,445 204,073 
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ตารางที่ 66 แสดงปริมาณน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีผูค้า้น ้ ามนัจ าหน่ายให้ลูกคา้ จ  าแนกตามชนิดน ้ ามนัเช้ือเพลิง
จงัหวดันครราชสีมา (ต่อ) 

พนัลิตร 
ชนิดของน ้ามนัเช้ือเพลงิ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

น ้ามนัเตา 61,775 68,686 47,842 31,632 29,093 25,699 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 57,290 62,726 71,718 87,203 92,093 102,023 
แก๊สโซฮอล ์91 - 64 5,242 70,124 85,431 94,210 
แก๊สโซฮอล ์95 12,809 26,682 34,540 43,201 44,120 52,130 
แก๊สโซฮอลอี์ 10 ออกเทน 91 - - - 25,725 44,117 47,852 
แก๊สโซฮอลอี์ 10 ออกเทน 95 - - - 60,584 65,620 52,011 
แก๊สโซฮอลอี์ 20 - - - 156 1,534 3,143 
น ้ามนัแก๊สโซฮอลอี์ 85 - - - - - 125.6 
ท่ีมา :  กรมธุรกิจพลงังาน  กระทรวงพลงังาน (2554) 
 

5)  ไปรษณีย ์ จงัหวดันครราชสีมา ไดใ้ห้บริการการส่ือสารไปรษณีย์ โดยมีสถานท่ีท าการ
ไปรษณียจ์  านวน 35 แห่ง เพื่อให้บริการทั้งในเขตตวัจงัหวดั อ าเภอ และต าบล มีศูนยไ์ปรษณียใ์นพื้นท่ี
จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 1 แห่ง และท่ีท าการไปรษณียอ์นุญาตในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 
150  แห่ง 

ทั้งน้ี ในปี พ.ศ. 2552 จงัหวดันครราชสีมา ไดด้ าเนินการเก่ียวกบัไปรษณียภณัฑ์ธรรมดา จ านวน 
13,099,682 รายการ บริการพิเศษ จ านวน 2,750,020 รายการ และพสัดุไปรษณีย ์จ านวน 113,481 รายการ ในปี 
พ.ศ. 2553 พบวา่มีการใชบ้ริการไปรษณียภณัฑธ์รรมดาลดลงแต่พสัดุไปรษณียแ์ละบริการพิเศษเพิ่มข้ึน 
 

ตารางที ่67 แสดงสถิติรับฝากบริการไปรษณียภณัฑ ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2553 

รายการ 
หน่วยนับ 

2552 2553 
จ านวนท่ีท าการไปรษณีย ์ 34 35 
ไปรษณียภณัฑธ์รรมดา 13,099,682 12,502,801 
พสัดุไปรษณีย ์ 113,481 124,720 
บริการพิเศษ 2,750,020 2,830,583 
ท่ีมา : บริษทั ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (2554) 
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2.8 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
2.8.1 ด้านทรัพยากรดิน  

ข้อมูลจากการส ารวจลักษณะของดินในจงัหวดันครราชสีมา โดยกรมพฒันาท่ีดิน 
สามารถแบ่งตามลกัษณะกลุ่มท่ีดินไดเ้ป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มดินไร่ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณร้อยละ 55 ของ
พื้นท่ีทั้งหมด กลุ่มดินนา ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณร้อยละ 20 ของพื้นท่ีทั้งหมด กลุ่มดินภูเขา ครอบคลุม
พื้นท่ีประมาณร้อยละ 15 ของพื้นท่ีทั้งหมด และกลุ่มดินคละครอบคลุมพื้นท่ีประมาณร้อยละ 10 ของ
พื้นท่ีทั้งหมดดงัตารางต่อไปน้ี  
 

ตารางที ่68  แสดงสัดส่วนของดินตามกลุ่มดินของจงัหวดันครราชสีมา 

ลกัษณะตามกลุ่มดิน เนือ้ที ่(ไร่) ร้อยละ 
กลุ่มดินไร่ 7,044,800 55.00 
กลุ่มดินนา 2,561,746 20.00 
กลุ่มดินภูเขาและท่ีสูง 1,921,309 15.00 
กลุ่มดินคละ 1,280,870 10.00 

รวม 12,808,725 100.00 
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน  (2554) 
 

จากการวิเคราะห์จากคุณสมบติัต่าง ๆ ของแต่ละชุดดิน เพื่อบ่งบอกถึงระดบัความอุดม
สมบูรณ์จากข้อมูลของกรมพฒันาท่ีดิน ซ่ึงได้จ  าแนกระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินตามชุดดินใน
จงัหวดันครราชสีมา ออกเป็น 7 ระดบั ดงัตารางต่อไปน้ี  
 

ตารางที ่69 แสดงขนาดและระดบัความอุดมสมบูรณ์ของสภาพดินของจงัหวดันครราชสีมา 
ระดับความอุดมสมบูรณ์ ขนาดพืน้ที(่ไร่) 

ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า   5,073,470 
ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต ่าถึงค่อนขา้งต ่า   301,732 
ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งต ่า   736,626 
ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนขา้งต ่า   907,856 
ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 4,048,822 
ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนขา้งสูง   178,530 
ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูง   225,289 
ไม่มีขอ้มูล (ไม่มีการส ารวจเน่ืองจากเป็นเขตป่าไม)้ 1,530,518 
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2554) 
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แผนที ่20  แสดงระดบัความอุดมสมบูรณ์ของดิน จงัหวดันครราชสีมา 
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ตารางที ่70 แสดงการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินของจงัหวดันครราชสีมา  
การใช้ทีด่ิน เนือ้ที ่(ไร่) ร้อยละ 

1. พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 781,776  6.10 
2. พื้นท่ีการเกษตร 8,931,032  69.73 
    2.1 พื้นท่ีนาขา้ว 4,329,724 48.48 
    2.2 พื้นท่ีปลูกพืชไร่ 3,793,602  42.48 
    2.3 พื้นท่ีปลูกสวนไมผ้ลและไมย้นืตน้ 606,388 3.97 
    2.4 พื้นท่ีปลูกพืชสวน 25,782  2.82 
    2.5 พื้นท่ีทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์ 157,639  0.29 
    2.6 พื้นท่ีอ่ืนๆ เช่น พืชน ้า ไร่นาสวนผสม 17,897 0.20 
3. พื้นท่ีป่าไม ้ 2,297,735 17.94 
4. พื้นท่ีแหล่งน ้า 280,313 2.19 
5. พื้นท่ีเบด็เตล็ด เช่น ทุ่งหญา้ เมืองเก่า ฯลฯ 517,872 4.04 

รวมพืน้ที่ทั้งหมด 12,808,728 100.00 
ท่ีมา : ส านักงานท่ีดินจังหวดันครราชสีมา (2553)  
 

จงัหวดันครราชสีมา มีปัญหาดา้นทรัพยากรดินดา้นการเกษตรท่ีส าคญัในหลายประการ ไดแ้ก่ 
ทรัพยากรดินเส่ือมโทรมเน่ืองจากการใชท่ี้ดินผิดประเภท หรือการใชท่ี้ดินไม่เหมาะสมกบัสมรรถนะดิน 
การชะลา้งพงัทลายของดิน ดินขาดอินทรียว์ตัถุ ดินเคม็ ดินทรายจดั ดินต้ืน ท่ีมีปัญหากระจายอยูเ่กือบทุก
อ าเภอในจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การท าเกษตรโดยเฉพาะการเพาะปลูกพืช
ประสบปัญหา ปัญหาทรัพยากรดินท่ีเด่นชดั คือ ปัญหาการแพร่กระจายของดินเค็ม 

การแพร่กระจายตวัของพื้นท่ีดินเค็ม มีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายอยา่ง เช่น 
การขยายตวัของเขตเมือง ส่ิงปลูกสร้าง ถนน การดูดทราย และการลดลงของพื้นท่ีป่าไม ้ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ี
เร่งให้เกิดการแพร่กระจายของดินเค็ม และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปลูกพืช จากผลการศึกษาของ
กรมพัฒนา ท่ี ดินพบว่า จังหวัดนครราช สีมา  มีพื้ น ท่ี ดิน เค็มมากกว่า จังหวัด อ่ืน  ๆ  ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือมากท่ีสุดในประเทศ คือ มีพื้นท่ีดินเค็มจดัท่ีมีคราบเกลือมากกว่าร้อยละ 50 
ของพื้นท่ี จ  านวน 0.17 ลา้นไร่ พื้นท่ีดินเค็มปานกลาง มีคราบเกลือร้อยละ 10-50 ของพื้นท่ี จ  านวน 0.57 
ลา้นไร่ และมีพื้นท่ีดินเคม็เล็กนอ้ยท่ีมีคราบเกลือร้อยละ 1-10 ของพื้นท่ี จ านวน 1.1 ลา้นไร่ รวมพื้นท่ีดิน
เคม็ท่ีมีคราบเกลือปรากฏอยูบ่นผวิดินทั้งหมด 1.87 ลา้นไร่ นอกจากนั้นยงัมีพื้นท่ีราบท่ีมีศกัยเ์ป็นดินเค็ม 
1.63 ลา้นไร่ พื้นท่ีสูงท่ีมีชั้นหินเกลืออยูข่า้งล่าง 1.77 ลา้นไร่ และพื้นท่ีผสมระหวา่งพื้นท่ีดินเค็มท่ีเป็น
บริเวณเล็ก ๆ ติดต่อกนัอีก 0.35 ลา้นไร่ ดงันั้นพื้นท่ีดินเค็มและมีโอกาสเกิดดินเค็มมากข้ึนของจงัหวดั
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นครราชสีมามีประมาณ 5.75 ลา้นไร่ ซ่ึงมีขนาดใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีดินไม่เค็มท่ีมีประมาณ 5.45 ลา้นไร่ 
ส่วนพื้นท่ีท่ีเหลือเป็นพื้นท่ีภูเขาประมาณ 1.50 ลา้นไร่ และพื้นน ้าประมาณ 0.11 ลา้นไร่  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีดินเค็มถึงหน่ึงในสามของภาคคือ 17.8 ล้านไร่ จังหวดั
นครราชสีมามีพื้นท่ีดินเคม็มากท่ีสุดและรุนแรงท่ีสุด โดยมีพื้นท่ีดินเค็มทั้งหมดจ านวน 12.8 ลา้นไร่ เป็น
พื้นท่ีเค็มมากท าการเพาะปลูกไม่ไดจ้  านวน 0.48 ลา้นไร่ พื้นท่ีดินเค็มน้อยถึงเค็มปานกลางใชป้ลูกขา้ว
จ านวน 2 ลา้นไร่ และพื้นท่ีรับน ้าท่ีมีศกัยภาพท าใหเ้กิดการแพร่ดินเคม็จ านวน 2.1 ลา้นไร่ 

 

ตารางที ่71 แสดงขอ้มูลระดบัการแพร่กระจายของดินเค็มในจงัหวดันครราชสีมา 
ระดับการแพร่กระจายของดินเค็ม เนือ้ที ่(ไร่) 

บริเวณท่ีเคม็จดั คราบเกลือมากกวา่ร้อยละ 50 177,922 
บริเวณท่ีเคม็ปานกลาง คราบเกลือร้อยละ 10-50 569,965 
บริเวณดินเคม็เล็กนอ้ย คราบเกลือร้อยละ 1-10 1,068,296 
บริเวณท่ีราบต ่าท่ีมีศกัยเ์ป็นดินเคม็ 1,629,716 
บริเวณท่ีสูงท่ีมีหินเกลืออยูช่ั้นล่าง 1,767,125 
หน่วยสัมพนัธ์ของดินเคม็นอ้ยร้อยละ 1-10 ของพื้นท่ี/บริเวณท่ีสูงท่ีมีหินเกลืออยูช่ั้นล่าง 10,405 
หน่วยสัมพนัธ์ของบริเวณท่ีสูงท่ีมีชั้นหินเกลืออยูช่ั้นล่าง/ดินเคม็เลก็นอ้ยคราบเกลือร้อยละ 1-10 68,659 
หน่วยสัมพนัธ์ของบริเวณท่ีสูงท่ีมีชั้นเกลือหินอยูล่่าง/บริเวณท่ีราบต ่ามีศกัยเ์ป็นดินเคม็ 258,869 
บริเวณท่ีไม่เคม็ 5,753,502 
พื้นท่ีภูเขา 1,504,269 

รวม 12,808,728 
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน  (2554) 

 

พื้นท่ีดินเค็มของจงัหวดันครราชสีมาแพร่กระจายอยูท่างทิศเหนือของจงัหวดั โดยแพร่กระจาย
ประมาณ 22 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอสูงเนิน อ าเภอโนนไทย อ าเภอคง อ าเภอ
ขามทะเลสอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอพิมาย อ าเภอขามสะแกแสง อ าเภอโนนสูง 
อ าเภอประทาย อ าเภอบา้นเหล่ือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอจกัราช อ าเภอชุมพวง อ าเภอโนนแดง 
อ าเภอแกง้สนามนาง อ าเภอสีดา อ าเภอเมืองยาง อ าเภอล าทะเมนชยั และอ าเภอบวัลาย  

บริเวณพบคราบเกลืออยูท่ ัว่ไปบนผิวดินมากกวา่ร้อยละ 50 ของพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีวา่งเปล่า มี
นาขา้วเป็นส่วนนอ้ย พืชท่ีข้ึนไดเ้ป็นไมท้รงพุม่ มีหนาม มีระดบัน ้าใตดิ้นท่ีมีความเคม็จดัต้ืนมาก 

บริเวณพบคราบเกลือเป็นหยอ่ม ๆ บนผวิดินร้อยละ 10 - 50 ของพื้นท่ี ส่วนใหญ่ใชป้ลูกขา้วแต่มี
ผลผลิตต ่ามาก พืชท่ีข้ึนอยูเ่ป็นตน้ไมท้นเคม็  น ้าใตดิ้นเป็นน ้าเคม็ 

บริเวณพบคราบเกลือบนผิวดินประมาณร้อยละ 1 - 10 ของพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา ใช้ท านา 
พืชท่ีข้ึนอยูเ่ป็นประเภทไมเ้ตง็รัง น ้าใตดิ้นเป็นน ้ากร่อย และจะอยูลึ่กประมาณ 1 - 2 เมตรจากผวิดิน 
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บริเวณพื้นท่ีลุ่มท่ีมีเกลือนอ้ย โดยส่วนใหญ่จะเป็นนาขา้ว โดยทัว่ไปไม่พบคราบเกลือบนผิวดิน 
หรืออาจพบไดน้อ้ยกวา่ร้อยละ 1 ของพื้นท่ี ส่วนบริเวณท่ีสูงท่ีประกอบดว้ยหินท่ีมีเกลือ  

 
แผนที ่21  แสดงการแพร่กระจายของดินเคม็ จงัหวดันครราชสีมา 
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ตารางที ่72  แสดงการแบ่งกลุ่มปริมาณคราบเกลือบนผวิดินจงัหวดันครราชสีมา 
บริเวณ จ านวนไร่ ร้อยละ พืน้ที ่(อ าเภอ) 

บริเวณท่ีลุ่มท่ีมีเกลือมากท่ีสุด   
พบคราบเกลือบนผิวดินมาก 
ร้อยละ 50  ของพื้นท่ี 

69,974 0.55 เมือง บวัใหญ่ ด่านขนุทด ชุมพวง โนนสูง  
โนนไทย จกัราช ประทาย คง ขามสะแกแสง 
แกง้สนามนาง ขามทะเลสอ และโนนแดง 

บริเวณท่ีลุ่มท่ีมีเกลือมาก 
พบคราบเกลือบนผิวดิน 
ร้อยละ 1 0 - 50  ของพื้นท่ี 

115,872 0.91 เมือง บวัใหญ่ ด่านขนุทด ชุมพวง โนนสูง 
จกัราช ประทาย พิมาย คง ขามสะแกแสง 
แกง้สนามนาง ขามทะเลสอ โนนแดง  
โนนไทย และบา้นเหล่ือม 

บริเวณท่ีลุ่มมีเกลือปานกลาง  
พบคราบเกลือบนผิวดิน 
ร้อยละ 1 - 10 ของพื้นท่ี 

1,473,636 11.5 เมือง บวัใหญ่ ด่านขนุทด ชุมพวง โนนสูง   
โนนไทย จกัราช ประทาย พิมาย สูงเนิน คง 
ขามสะแกแสง แกง้สนามนาง ขามทะเลสอ 
โนนแดง และบา้นเหล่ือม 

บริเวณท่ีลุ่มท่ีมีเกลือนอ้ย
ท่ีสุด พบคราบเกลือบนผิวดิน  
นอ้ยกวา่ ร้อยละ 1 ของพื้นท่ี 

2,188,676 17.09 เมือง บวัใหญ่ ด่านขนุทด ชุมพวง โนนสูง   
ปักธงชยั โนนไทย จกัราช ประทาย ครบุรี  
สีคิ้ว พิมาย สูงเนิน โชคชยั คง ขามสะแกแสง   
แกง้สนามนาง ขามทะเลสอ โนนแดง เสิงสาง
และบา้นเหล่ือม 

บริเวณท่ีสูง  ท่ีมีหินเกลือ
รองรับอยูข่า้งล่างไม่พบคราบ
เกลือบนผวิดิน 

3,366,550 26.28 เมือง บวัใหญ่ ด่านขนุทด ชุมพวง โนนสูง  
ปักธงชยั โนนไทย จกัราช ประทาย ครบุรี คง  
พิมาย ปากช่อง สูงเนิน โชคชยั โนนแดง 
ขามสะแกแสง แกง้สนามนาง ขามทะเลสอ 
บา้นเหล่ือม และสีคิ้ว 

บริเวณท่ีไม่มีผลกระทบจาก
คราบเกลือ 

4,585,403 35.8 เมือง ด่านขนุทด ปักธงชยั ครบุรี สีคิ้ว  โชคชยั 
ปากช่อง สูงเนิน วงัน ้าเขียว และเสิงสาง 

บริเวณพิ้นท่ีท าเกลือ 1,096 0.01 ด่านขนุทด โนนไทย พิมาย และขามทะเลสอ 
ภูเขา 920,038 7.18 ด่านขนุทด ปักธงชยั ครบุรี สีคิ้ว ปากช่อง 

สูงเนิน โชคชยั วงัน ้าเขียว และเสิงสาง 
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ตารางที ่72  แสดงการแบ่งกลุ่มปริมาณคราบเกลือบนผวิดินจงัหวดันครราชสีมา (ต่อ) 
บริเวณ จ านวนไร่ ร้อยละ พืน้ที ่(อ าเภอ) 

แหล่งน ้า 87,482 0.68 เมือง บวัใหญ่ ด่านขนุทด ชุมพวง โนนสูง  
สีคิ้ว ปักธงชยั โนนไทย จกัราช ประทาย  
ครบุรี  พิมาย ปากช่อง สูงเนิน โชคชยั คง 
ขามทะเลสอ โนนไทย วงัน ้าเขียว เสิงสาง 
บา้นเหล่ือม ขามสะแกแสง และแกง้สนามนาง 

รวมเนือ้ทีท่ั้งหมด 12,808,727 100  
 

2.8.2 ด้านทรัพยากรน า้  
1) ลุ่มน ้าส าคญั จงัหวดันครราชสีมามีแหล่งน ้ าตามธรรมชาติท่ีส าคญัจ านวน 9 ลุ่มน ้ า มี

พื้นท่ีรวมกนัประมาณ 20,493 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,808,125 ไร่ ไดแ้ก่ ล าน ้ ามูลตอนบน ล าพระเพลิง 
ล าน ้ าชี ล าตะคอง ล าเชียงไกร ล าสะแทด ล าน ้ ามูลตอนล่าง ล าจกัราช และล าน ้ ามาศ โดยมีรายละเอียด
ของแต่ละลุ่มน ้า ดงัน้ี 

ก. ลุ่มน ้ ามูล ตน้ก าเนิดเกิดจากเขาวงและเขาละมัง่ของเทือกเขาสันก าแพงในเขต
อ าเภอปักธงชยั ไหลจากทิศใตข้ึ้นไปทางทิศเหนือ ผ่านอ าเภอปักธงชยั อ าเภอจกัราช แลว้วกไปทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือผา่นอ าเภอโนนสูง อ าเภอพิมาย อ าเภอชุมพวง ล าน ้ าสายหลกั คือ แม่น ้ ามูล มีน ้ า
ไหลตลอดปีและค่อนขา้งมากในฤดูฝน ประชากรท่ีอยู่ตามริมฝ่ังลุ่มน ้ ามูลส่วนใหญ่ท านาและท าไร่ 
นอกจากน้ีลุ่มน ้ ามูลยงัมีโครงการชลประทาน ขนาดใหญ่ คือโครงการเข่ือนพิมาย สร้างกั้นล าน ้ าท่ี
อ าเภอพิมายรวมทั้งฝายหินทิ้ง และโครงการสูบน ้าดว้ยไฟฟ้าเพื่อน าน ้าไปใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร  

ข. ลุ่มน ้าล ามาศตอนปลาย มีล าน ้ าสายหลกั คือ ล ามาศ มีตน้น ้ าอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอ
เสิงสาง (ลุ่มน ้ ามาศตอนตน้) ไหลผา่นพื้นท่ีอ าเภอล าปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย  ์ แลว้ไหลเขา้สู่จงัหวดั
นครราชสีมาเป็นลุ่มน ้าล ามาศตอนปลาย และไหลลงสู่แม่น ้ามูลท่ีตอนเหนือของอ าเภอชุมพวง ประชากร
ริมฝ่ังล าน ้ าส่วนใหญ่ท านา และท าไร่ มีน ้ าไหลตลอดปี แต่ฤดูแลง้จะมีปริมาณน ้ านอ้ยจนไม่สามารถ
น ามาใชใ้นการเกษตรได ้

ค. ลุ่มน ้าล ามาศตอนตน้ ล าน ้าสายหลกัคือ ล ามาศ ซ่ึงเกิดจากล าห้วยเพียก ล าห้วย
โทนและล าหว้ยอ่ืน ๆ ไหลมารวมกนัแลว้ไหลเขา้สู่อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์ตน้น ้ าเกิดจากเทือกเขา
ในเขตอุทยานแห่งชาติทบัลานของอ าเภอครบุรี และอ าเภอเสิงสาง น ้าไหลลงสู่ท่ีต ่าอยา่งรวดเร็วในฤดูฝน
ท าให ้ดินดูดซบัน ้าไดน้อ้ยเกิดการชะลา้งหนา้ดินสูง ท าใหล้ าน ้าต้ืนเขินเร็วและไม่สามารถกกัเก็บน ้ าได ้มี
โครงการชลประทานเข่ือนล าปลายมาศอยูใ่นพื้นท่ีลุ่มน ้ า แต่ประชากรส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บประโยชน์อยูใ่น
เขตจงัหวดับุรีรัมย ์  
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ง. ลุ่มน ้ าล าจกัราช มีล าน ้ าสายหลกั คือ ล าจกัราช ซ่ึงเกิดจากห้วยสาระเพช็ร และล าห้วยจกัราช
ในอ าเภอหนองบุญมาก แลว้ไหลสู่แม่น ้ ามูลในอ าเภอพิมาย มีน ้ าไหลเฉพาะช่วงฤดูฝน ประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพท านาและท าไร่ ล าห้วยตอนตน้มีความลาดชนัมาก ประชาชนสร้างฝายเป็นช่วง ๆ 
ค่อนขา้งมาก บริเวณลุ่มน ้ามีอ่างเก็บน ้าขนาดกลางและขนาดเล็ก 

จ. ลุ่มน ้าล ามูลบน – ล าพระเพลิง มีล าน ้าสายหลกัคือ ล าพระเพลิง ล ามูลบน ล าแชะและล าน ้ ามูล 
มีความยาวประมาณ 224 กิโลเมตร ซ่ึงไหลไปบรรจบกบัล าตะคองท่ีอ าเภอจกัราช ประชากรตามลุ่มน ้ า 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาและท าไร่ ตน้น ้ าอยูใ่นเขตอ าเภอปักธงชยัและอ าเภอครบุรี มีปริมาณน ้ า
ค่อนขา้งมากและไหลตลอดปี  ลุ่มน ้ าน้ีมีเข่ือนขนาดใหญ่ 3 แห่ง ไดแ้ก่ เข่ือนล ามูลบน เข่ือนล าแชะ และ
เข่ือนล าพระเพลิง นอกจากน้ียงัมีอ่างเก็บน ้าขนาดกลางและขนาดเล็กอีกหลายแห่ง 

ฉ. ลุ่มน ้าล าตะคอง ตน้ก าเนิดเกิดจากเทือกเขาสันก าแพงในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีล าน ้ า
สายหลกัคือล าตะคอง มีความยาวประมาณ 175 กิโลเมตร ไหลข้ึนไปทางเหนือผา่นพื้นท่ีอ าเภอปากช่อง 
และวกไปทางตะวนัออกผา่นอ าเภอสีคิ้ว อ าเภอสูงเนิน อ าเภอเมือง ไหลลงสู่แม่น ้ ามูลท่ีต าบลท่าชา้ง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ประชากรตามบริเวณลุ่มน ้ าส่วนใหญ่ท านา ท าไร่ และปลูกไมผ้ล นอกจากนั้นยงั
มีการเล้ียงสัตวด์ว้ย 

ช. ลุ่มน ้ าล าเชียงไกร เป็นตน้ก าเนิดเกิดจากภูเขาในเขตพื้นท่ีอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวดัชยัภูมิ 
มีล าน ้ าสายหลกัคือ ล าเชียงไกร มีความยาวประมาณ 145 กิโลเมตร มีตน้น ้ าอยูใ่นอ าเภอด่านขุนทด และ
ไหลลงสู่แม่น ้ ามูลท่ีอ าเภอโนนสูง มีน ้ าตลอดปีและค่อนขา้งมากในช่วงฤดูฝน นอกจากนั้นยงัมีอ่างเก็บ
น ้าขนาดกลางและขนาดเล็ก ฝายน ้าลน้และบ่อบาดาลอีกหลายแห่ง ประชากรส่วนใหญ่ท านา ท าไร่ และ
เล้ียงสัตว ์

ซ. ลุ่มน ้าล าสะแทด ตน้น ้าอยูท่ี่ต  าบลหว้ยปราสาทในเขตพื้นท่ีอ าเภอคง  มีล าน ้าสายหลกัท่ีส าคญั 
คือ ล าสะแทด มีความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร มีตน้น ้ าอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอขามสะแกแสง และอ าเภอคง 
มีปริมาณน ้ าตลอดปีและค่อนขา้งมากในช่วงฤดูฝน และมีฝายน ้ าลน้ขนาดกลาง ขนาดเล็กกั้นล าน ้ าอีก
หลายแห่ง ประชากรส่วนใหญ่ในลุ่มน ้าประกอบ อาชีพท านา ท าไร่ ปลูกไมผ้ลและเล้ียงสัตว ์

ฌ. ลุ่มน ้ าชี  มีล าน ้ าสายหลกัคือลุ่มน ้ าชี มีความยาวประมาณ 38 กิโลเมตร มีน ้ าไหลตลอดปีและ 
มีปริมาณน ้ าค่อนขา้งมากในฤดูฝน มีโครงการสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้าจากแม่น ้ าชีของการพลงังานแห่งชาติ ใน
พื้นท่ีอ าเภอแกง้สนามนาง และแหล่งน ้าขนาดเล็กอีกหลายแห่ง  
 

ตารางที ่73 แสดงพื้นท่ีลุ่มน ้ายอ่ยท่ีส าคญัในเขตจงัหวดันครราชสีมา 

ลุ่มน า้ย่อย พืน้ทีลุ่่มน า้ อ าเภอในเขตลุ่มน า้ ตร.กม ไร่ 
1. ล าน ้ามูลตอนบน 2,521 1,575,625 ครบุรี โชคชยั เมือง เฉลิมพระเกียรติ 
2. ล าพระเพลิง 2,310 1,443,750 ปากช่อง วงัน ้าเขียว ปักธงชยั โชคชยั 
3. ล าตะคอง 3,905 2,440,625 ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมือง 
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ตารางที ่73 แสดงพื้นท่ีลุ่มน ้ายอ่ยท่ีส าคญัในเขตจงัหวดันครราชสีมา (ต่อ) 

ลุ่มน า้ย่อย พืน้ทีลุ่่มน า้ อ าเภอในเขตลุ่มน า้ ตร.กม ไร่ 
4. ล าน ้าเชียงไกร 3,752 2,345,000 ด่านขนุทด สีคิ้ว เทพารักษ ์โนนไทย เมือง  

พระทองค า โนนสูง ขามสะแกแสง 
5. ล าน ้าชี 680 425,000 แกง้สนามนาง บา้นเหล่ือม คง 
6. ล าน ้าสะแทด 2,457 1,535,625 บวัใหญ่ บวัลาย สีดา คง โนนแดง ประทาย   

พิมาย ขามสะแกแสง โนนสูง เมืองยาง 
7. ล าน ้ามูลตอนล่าง  1,565 978,125 โนนสูง เฉลิมพระเกียรติ จกัราช พิมาย ชุมพวง  

ล าทะเมนชยั เมืองยาง 
8. ล าน ้าจกัราช 1,388 867,500 เสิงสาง หนองบุญมาก จกัราช พิมาย 

เฉลิมพระเกียรติ  
9. ล าน ้ามาศ 1,915 1,196,875 ครบุรี เสิงสาง หว้ยแถลง ชุมพวง 

รวม 20,493 12,808,125  
ท่ีมา : โครงการชลประทานนครราชสีมา  (2553) 
 

2) แหล่งเก็บน ้ าขนาดใหญ่ จงัหวดันครราชสีมามีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 5 แห่ง ไดแ้ก่ 
อ่างเก็บน ้ าล าตะคอง อ่างเก็บน ้ าล าพระเพลิง อ่างเก็บน ้ ามูลบน อ่างเก็บน ้ าล าแชะ และอ่างเก็บน ้ าล ามาศ 
นอกจากน้ียงัมีเข่ือนระบายน ้ าทุ่งสัมฤทธ์ิ ท่ีมีความจุประมาณ 992.69 ลา้นลูกบาศก์เมตร ใชเ้ป็นพื้นท่ี
ชลประทาน 589,499 ไร่ 

 

ตารางที ่74  แสดงโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา 

อ่างเกบ็น ้า 
ที่ตั้ง ความจุ 

(ล้าน ลบ.ม) 
เขตพืน้ที่รับประโยชน์

(อ าเภอ) 
พืน้ที่ 

ชลประทาน(ไร่) ต าบล อ าเภอ 

1. ล าตะคอง    
เขายายเท่ียง    

ลาดบวัขาว 
คลองไผ ่

สีคิ้ว 314.49 
10.30 

สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ 
เมือง เฉลิมพระเกียรติ 

164,186 
- 

2. ล าพระเพลิง 
    ล าส าลาย    

ตะขบ ปักธงชยั 
 

110.00 
39.8 

ปักธงชยั โชคชยั เมือง 
ปักธงชยั 

67,760 
17,200 

3. มูลบน 
    ล าแชะ 

จระเขหิ้น 
โคกกระชาย 

ครบุรี 
 

141.00 
275.00 

ครบุรี โชคชยั 
ครบุรี โชคชยั 

45,136 
113,750 

4. ขรน.ทุ่งสัมฤทธ์ิ ในเมือง พิมาย ทด-ระบายน ้า พิมาย 152,931 
รวม 992.69  588,985 

ท่ีมา : โครงการชลประทานนครราชสีมา  (2553) 
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จังหวดันครราชสีมามีโครงการชลประทานขนาดกลาง ซ่ึงเป็นโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ และโครงการพิเศษทั้งหมด 56 แห่ง ซ่ึงเป็นลกัษณะของอ่างน ้ า ฝายกั้นน ้ า และหนองน ้ า 
ต่าง ๆ กระจายอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอดงัน้ี  
 
ตารางที ่75  แสดงโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ และโครงการ
พิเศษ 

ช่ือโครงการ 
ทีต่ั้ง ความจุ 

(ล้าน ลบ.ม.) 
พืน้ทีช่ลประทาน 

(ไร่) ต าบล อ าเภอ 
อ่างเก็บน ้าห้วยบา้นยาง โคกกรวด เมืองนครราชสีมา 6.519 1,200 
อ่างเก็บน ้าบุ่งตาหลัว่ หนองไผล่อ้ม เมืองนครราชสีมา 1.401 อุปโภค-บริโภค 
อ่างเก็บน ้าหนองแหน หนองศาลา เมืองนครราชสีมา 0.696 อุปโภค-บริโภค 
อ่างเก็บน ้าหนองบวั หวัทะเล เมืองนครราชสีมา 0.234 อุปโภค-บริโภค 
อ่างเก็บน ้าหนองปรือ หวัทะเล เมืองนครราชสีมา 0.062 อุปโภค-บริโภค 
อ่างเก็บน ้าเถกิงพล(สนามกีฬา) ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา 0.300 อุปโภค-บริโภค 
อ่างเก็บน ้าห้วยยาง ธงชยัเหนือ ปักธงชยั 5.539 1,200 
อ่างเก็บน ้าห้วยบะอีแตน อุดมทรัพย ์ วงัน ้าเขียว 1.800 อุปโภค-บริโภค 
อ่างเก็บน ้าบึงหนองคู ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ 0.354 อุปโภค-บริโภค 
อ่างเก็บน ้าห้วยซบัประดู่ มิตรภาพ สีคิ้ว 27.664 12,000 
อ่างเก็บน ้าห้วยซบัหวาย ปากช่อง ปากช่อง 0.080 อุปโภค-บริโภค 
อ่างเก็บน ้าธารอโศก กลางดง ปากช่อง ไม่มีขอ้มูล อุปโภค-บริโภค 
อ่างเก็บน ้าห้วยจบัพง ส านกัตะคร้อ เทพารักษ ์ 0.936 700 
อ่างเก็บน ้าห้วยปราสาทใหญ่ หว้ยบง ด่านขนุทด 8.700 5,126 
อ่างเก็บน ้าบา้นโนนสง่า พนัชนะ ด่านขนุทด 0.900 อุปโภค-บริโภค 
อ่างเก็บน ้าห้วยสามบาทแง่ซา้ย หนองกราด ด่านขนุทด 0.750 อุปโภค-บริโภค 
ฝายหว้ยสามบาทแง่ซา้ย หนองกราด ด่านขนุทด ไม่มีขอ้มูล 300 
ฝายบา้นใหม่ศรีสุข หนองกราด ด่านขนุทด 0.090 200 
ฝายหนองมะขามเฒ่า หนองกราด ด่านขนุทด 0.900 200 
สระบา้นไร่ กุดพิมาน ด่านขนุทด 0.065 อุปโภค-บริโภค 
หนองตองตอด กุดพิมาน ด่านขนุทด 0.257 อุปโภค-บริโภค 
อ่างเก็บน ้าล าเชียงไกร
(ตอนบน) 

บา้นเก่า ด่านขนุทด 4.500 อุปโภค-บริโภค 
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ตารางที ่75  แสดงโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ และโครงการ
พิเศษ (ต่อ) 

ช่ือโครงการ 
ทีต่ั้ง ความจุ 

(ล้าน ลบ.ม.) 
พืน้ทีช่ลประทาน 

(ไร่) ต าบล อ าเภอ 
อ่างเก็บน ้าล าเชียงไกร
(ตอนล่าง) 

บลัลงัก ์ โนนไทย 27.700 23,000 

อ่างเก็บน ้าหนองกก พงัเทียม พระทองค า 2.916 400 
อ่างเก็บน ้าบึงถนนหกั โตนด โนนสูง 0.808 450 

อ่างเก็บน ้าห้วยตะคร้อ หนองมะนาว คง 9.500 3,761 

ฝายหนองโพ เทพาลยั คง 1.260 1,500 

ฝายยางบา้นโนนกอก สามเมือง สีดา 0.320 อุปโภค-บริโภค 

อ่างเก็บน ้าห้วยยางพะไล บึงพะไล แกง้สนามนาง 13.300 6,926 

ฝายยางบา้นแกง้สนามนาง โนนส าราญ แกง้สนามนาง 7,000 อุปโภค-บริโภค 

สถานีสูบน ้าแห่งท่ี  1 โนนส าราญ แกง้สนามนาง ไม่มีขอ้มูล 1,200 

สถานีสูบน ้าแห่งท่ี  2 แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง ไม่มีขอ้มูล 10,975 

อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าเคม็ บวัใหญ่ บวัใหญ่ 0.671 671 

อ่างเก็บน ้าบึงบวัใหญ่ บวัใหญ่ บวัใหญ่ 0.672 อุปโภค-บริโภค 

อ่างเก็บน ้าบึงกระโตน ประทาย ประทาย 10.214 2,900 

อ่างเก็บน ้าห้วยบง ประสุข ชุมพวง 14.440 9,085 

ฝายชุมพวง หนองหลกั ชุมพวง 4.100 10,385 

ฝายบา้นยาง ชุมพวง ชุมพวง 2.680 อุปโภค-บริโภค 

ฝายบา้นโคกตอง ท่าลาด ชุมพวง 1.350 อุปโภค-บริโภค 

ฝายบา้นโนนตูม สาหร่าย ชุมพวง 1.220 อุปโภค-บริโภค 

อ่างเก็บน ้าห้วยสะกาด นิคม พิมาย 3.578 3,000 

อ่างเก็บน ้าล าฉมวก หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง 23.445 13,500 

ฝายบา้นดอนทะยงู ง้ิว หว้ยแถลง 1.735 อุปโภค-บริโภค 

อ่างเก็บน ้าโกรกกระโดน สีสุก จกัราช 1.469 930 

อ่างเก็บน ้าห้วยอ่างหิน ศรีละกอ จกัราช 0.351 400 

ฝายบา้นเหมต ่า ทองหลาง จกัราช 1.400 อุปโภค-บริโภค 
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ตารางที ่75  แสดงโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ และโครงการ
พิเศษ (ต่อ) 

ช่ือโครงการ 
ทีต่ั้ง ความจุ 

(ล้าน ลบ.ม.) 
พืน้ทีช่ลประทาน 

(ไร่) ต าบล อ าเภอ 
อ่างเก็บน ้าโกรกไมแ้ดง ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ 2.800 700 

ฝายยางบา้นส้ม ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ 1.605 อุปโภค-บริโภค 

อ่างเก็บน ้าห้วยเพลียก ล าเพลียก ครบุรี 1.500 อุปโภค-บริโภค 

อ่างเก็บน ้าห้วยทบัครัว จระเขหิ้น ครบุรี 5.000 อุปโภค-บริโภค 

อ่างเก็บน ้าโป่งชนวน ล าเพลียก ครบุรี 0.070 อุปโภค-บริโภค 

อ่างเก็บน ้าบา้นจดัสรร ล าเพลียก ครบุรี 0.150 350 

อ่างเก็บน ้าคลองน ้ามนั ล าเพลียก ครบุรี 0.253 700 

อ่างเก็บน ้าห้วยหิน โนนสมบูรณ์ เสิงสาง 1.950 350 

ฝายบา้นวงัคลา้ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ไม่มีขอ้มูล อุปโภค-บริโภค 

ฝายหว้ยหิน โนนสมบูรณ์ เสิงสาง 0.150 850 

รวม   205.354 112,959 
ท่ีมา: โครงการชลประทานนครราชสีมา  (2553) 

 
3) จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีชลประทานทั้งหมดประมาณ 787,534 ไร่ และมีโครงการ

ชลประทานขนาดเล็ก ไดแ้ก่ ฝาย อ่างเก็บน ้า ทั้งหมดประมาณ 490 โครงการ โดยส่วนใหญ่ใชน้ ้ าเพื่อการ
ท านา ท่ีผลิตไดท้ั้งขา้วนาปี และขา้วนาปรัง แต่ปัจจุบนัน ้ าไดถู้กน าไปใชใ้นการอุปโภค บริโภค และการ
อุตสาหกรรมมากข้ึน เป็นเหตุใหส้ัดส่วนการใชน้ ้าเพื่อการเกษตรอาจไดรั้บผลกระทบโดยเฉพาะในปีท่ีมี
ปริมาณน ้าฝนนอ้ย 
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แผนที ่22 แสดงเขตชลประทานและท่ีตั้งโครงการชลประทาน จงัหวดันครราชสีมา 
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2.8.3 ด้านทรัพยากรป่าไม้  
จงัหวดันครราชสีมามีพื้นท่ีป่าไมท้ั้งหมด 2,297,735 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.94 ของพื้นท่ี

ทั้งจงัหวดั ปัจจุบนัสภาพป่าดิบสมบูรณ์มีเน้ือท่ีประมาณ 1,243,743ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.71 ของพื้นท่ีทั้ง
จงัหวดั มีพรรณไมส้ าคญัท่ีข้ึนอยู ่ไดแ้ก่ ไมป้ระดู่ ไมแ้ดง ไมม้ะค่าโมง ไมเ้ต็ง ไมรั้ง ไมย้าง ไมเ้หียง ไม้
พลวง เป็นตน้ รองลงมาเป็นป่าผลดัใบสมบูรณ์ร้อยละ  3.54 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั และพื้นท่ีป่าผลดัใบรอ
สภาพฟ้ืนฟูร้อยละ 2.48 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั โดยมีการก าหนดใหเ้ป็นพื้นท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย ดงัน้ี 

1) พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ จ  านวน 2 แห่ง คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติ
ทบัลาน รวมเน้ือท่ีประมาณ 1,412,425 ไร่ 

2) พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ จ  านวน 29 ป่า รวมเน้ือท่ีประมาณ 4,864,238.50 ไร่ ซ่ึงในพื้นท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวนัท่ี 10 และ 17 มีนาคม พ.ศ.2535 จ าแนกเขตการใช้
ประโยชน์ท่ีดินออกเป็น 3 เขต1 คือ  

ก. เขตพื้นท่ีเหมาะสมการเกษตร (Zone A) เน้ือท่ีประมาณ 91,012 ไร่ เขตพื้นท่ี
ป่าท่ีเหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A) หมายถึงพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีมีท่ีดินเหมาะสมต่อการเกษตร
หรือศกัยภาพสูงในการพฒันาดา้นการเกษตร ซ่ึงรัฐสามารถพฒันาความเป็นอยู่ของราษฎรไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งตอ้งไม่อยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะจ าแนกใหเ้ป็นเขตพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ ์และเขตพื้นท่ี
ป่าเพื่อเศรษฐกิจ พื้นท่ีลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ พื้นท่ีป่าท่ีมีสมรรถนะของดินเหมาะสมต่อการเกษตร พื้นท่ีท่ี
เหมาะสมต่อการเกษตรตามนยัมติของคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน ้าและการจ าแนก
เขตการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ี 

ข. เขตพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ ์(Zone C) เน้ือท่ีประมาณ 1,575,218 ไร่ เขตพื้นท่ี
ป่าเพื่อการอนุรักษ ์(Zone C) หมายถึง พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีก าหนดไวเ้พื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ดิน 
น ้ า พนัธ์ุพืช และพนัธ์ุสัตวท่ี์มีคุณค่าหายาก เพื่อการป้องกนัภยัธรรมชาติอนัเกิดจากน ้ าท่วมและการ
พงัทลายของดิน ตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในดา้นการศึกษา การวิจยั นนัทนาการของประชาชนและความ
มัน่คงของชาติ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

  (1) พื้นท่ีป่าอนุรักษต์ามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี หมายถึง พื้นท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติท่ีไดป้ระกาศเป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษต์ามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ พื้นท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า ท่ีไดป้ระกาศโดยพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พุทธศกัราช 2535 พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติท่ีไดป้ระกาศโดยพระ

                                                           
1 ตามมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 17 มีนาคม 2535 เร่ืองการจ าแนกเขตการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไมใ้นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
เพ่ิมเติม ไดก้  าหนดพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ โดยการจ าแนกเป็นเขตต่าง ๆ ตามการใชป้ระโยชน์ทรัพยากร และท่ีดินป่าไมไ้ด ้แบ่งได ้3 เขต 
(Zone) 
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ราชกฤษฎีกาตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พุทธศกัราช 2504 พื้นท่ีลุ่มน ้ าชั้นท่ี 1 ตามผลการ
ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน ้า โดยส านกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี  

    (2) พื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม หมายถึง พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีมีสภาพป่า
สมบูรณ์หรือมีศกัยภาพเหมาะสมต่อการอนุรักษธ์รรมชาติเพื่อรักษาไวซ่ึ้งความสมดุลของธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม พื้นท่ีลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ พื้นท่ีป่าท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์ ตลอดจนพื้นท่ีป่าท่ีสมควรสงวนไวเ้พื่อ
รักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ  พื้นท่ีป่าท่ีมีความเหมาะสมต่อการสงวนไวเ้พื่อเป็นสถานท่ี
ศึกษาวิจยั ห้ามมิให้บุคคลเขา้ไปหรืออยู่อาศยั เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของทอ้งถ่ิน เป็นเขตท่ีตั้งแหล่ง
ธรรมชาติอนัควรอนุรักษต์ามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พุทธศกัราช 
2535 พื้นท่ีป่าซ่ึงก าหนดเป็นโบราณสถาน โบราณวตัถุตามพระราชบญัญติัสถานโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ 
และพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ พุทธศกัราช 2504  

ค. เขตพื้นท่ีป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) เน้ือท่ีประมาณ 3,282,186 ไร่ เขตพื้นท่ีป่าเพื่อ
เศรษฐกิจ (Zone E) หมายถึง พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีก าหนดไวเ้พื่อผลิตไมแ้ละของป่า รวมถึงพื้นท่ี
เศรษฐกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน ้ าและการจ าแนกเขตการใชป้ระโยชน์
ท่ีดิน พื้นท่ีเพื่อการพฒันาการทรัพยากรป่าไม้ และพื้นท่ีประสานการใช้ประโยชน์ร่วมกนัระหว่าง
ทรัพยากรป่าไมก้บัทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น ทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรแร่ และทรัพยากรพลงังาน
เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมัน่คงของชาติ ตลอดทั้งตอ้งไม่อยูใ่นหลกัเกณฑ์ท่ีจ  าแนกให้เป็น
เขตพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ ์พื้นท่ีลกัษณะน้ี ไดแ้ก่  

(1) พื้นท่ีพฒันาป่าธรรมชาติ หมายถึง พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีมีสภาพป่าไม้
สมบูรณ์และมีศกัยภาพเหมาะสมในการจดัการป่าไม ้ตามหลกัวชิาการ เพื่อใหร้าษฎรไดใ้ชป้ระโยชน์จาก
ไมแ้ละของป่าร่วมกนั โดยไม่บุกรุกเขา้ไปใช้ประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ต่อไป พื้นท่ี
ลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ พื้นท่ีป่าโครงการท าไมต่้าง ๆ พื้นท่ีป่าชุมชน พื้นท่ีพฒันาทรัพยากรป่าไมซ่ึ้งหมายถึง 
พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีเส่ือมโทรม ซ่ึงมีศกัยภาพสูงในการฟ้ืนฟูสภาพป่า สามารถส่งเสริมบทบาทและ
หนา้ท่ีของส่วนราชการและเอกชนให้มีส่วนรับผิดชอบในการจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไมร่้วมกนั 
เพื่ออ านวยประโยชน์ทั้ งทางตรงและทางอ้อมให้มีไม้ใช้ในประเทศและเพื่อประโยชน์ในด้าน
อุตสาหกรรมแบบต่อเน่ือง โดยน าทุกส่วนของไมม้าใช้ประโยชน์ ให้บรรลุผลต่อการพฒันาด้าน
อุตสาหกรรม ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมของชาติ พื้นท่ีลกัษณะน้ี ไดแ้ก่พื้นท่ีปลูกป่าภาครัฐบาล พื้นท่ี
ปลูกป่าภาคเอกชน พื้นท่ีปลูกป่าเพื่อใชส้อย และพื้นท่ีพฒันาตามหลกัวนศาสตร์ชุมชน  

(2) พื้นท่ีพฒันาตามหลกัวนศาสตร์ชุมชน หมายถึงพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี
ก าหนดไวเ้พื่อแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท าลายป่าในรูปแบบต่าง ๆ โดยการวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษย์
และการตั้งถ่ินฐานให้สอดคลอ้งกบัการใชป้ระโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 
การใช้ประโยชน์พื้นท่ีกระท าในลักษณะของวนเกษตร พื้นท่ีลักษณะน้ี ได้แก่พื้นท่ีโครงการตาม
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พระราชด าริ พื้นท่ีโครงการพฒันาเพื่อความมัน่คง พื้นท่ีโครงการหมู่บา้นป่าไม ้พื้นท่ีสิทธิท ากิน (สทก.) 
พื้นท่ีพฒันาทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  

(3) พื้นท่ีพฒันาทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ หมายถึง พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีไดอ้นุญาต
ให้ใช้ประโยชน์ร่วมกนัระหว่างทรัพยากรป่าไม  ้ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น แหล่งน ้ า และ
ทรัพยากรธรณี เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พื้นท่ีลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ พื้นท่ี
เขตแหล่งแร่ พื้นท่ีเขตระเบิดหินและยอ่ยหิน พื้นท่ีอนุญาตให้ส่วนราชการ และเอกชนใชป้ระโยชน์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ  

โดยพื้นท่ีป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) บางส่วน และพื้นท่ีเหมาะสมการเกษตร (Zone A) 
โดยกรมป่าไมไ้ด้มอบพื้นท่ีให้ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมน าไปปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม
แลว้ในหลายอ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอวงัน ้าเขียว อ าเภอปากช่อง อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอสูงเนิน อ าเภอครบุรี อ าเภอ
เสิงสาง อ าเภอแกง้สนามนาง อ าเภอชุมพวง อ าเภอเทพารักษ ์อ าเภอด่านขนุทด เป็นตน้  

จงัหวดันครราชสีมาเป็นจงัหวดัท่ีมีภูเขาท่ีส าคญัจ านวนมาก ไดแ้ก่ เขาเขียว เขากบินทร์ 
เขาบรรทดั เขาสันก าแพง เขาดงพญาเยน็ เขาดงพญาไฟ และเขาใหญ่ จากภาพถ่ายดาวเทียม Lansat-TM  
มาตราส่วน 1:50,000 เม่ือปี พ.ศ. 2546 พบวา่จงัหวดันครราชสีมามีพื้นท่ีป่าไมคิ้ดเป็นร้อยละ 15.74 ของ
พื้นท่ีจงัหวดั หรือคิดเป็นเน้ือท่ี 2,045,250 ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 พื้นท่ีป่าลดลงเหลือร้อยละ 15.37 
ของพื้นท่ีจงัหวดัคิดเป็นเน้ือท่ี 1,968,701.5 ไร่ ในปี พ.ศ. 2548 พื้นท่ีป่าลดลงเหลือร้อยละ 15.20 ของ
พื้นท่ีจงัหวดั หรือคิดเป็นเน้ือท่ี1,945,926.7 ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมและ
การตรวจสอบภาคพื้นดิน (Ground Check) พบวา่จงัหวดันครราชสีมามีพื้นท่ีป่าเหลือร้อยละ 14.22 หรือ 
1,821,900 ไร่ (2,915.04 ตารางกิโลเมตร) ซ่ึงพื้นท่ีป่ามีแนวโนม้ลดลงเร่ือย ๆ เน่ืองจากยงัคงมีการบุกรุก
ท าลายพื้นท่ีป่าไม ้ท าใหป่้าไมล้ดลงอยูเ่สมอและไม่สามารถเพิ่มพื้นท่ีป่าไมใ้ห้ถึงเป้าหมายตามท่ีก าหนด
ไว ้

3) พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ พื้นท่ีป่าไมท่ี้เป็นพื้นท่ีป่าสงวนท่ีมีบทบาทส าคญั คือพื้นท่ีมรดกโลก ซ่ึงมี
พื้นท่ีท่ีอยู่ในจงัหวดันครราชสีมาประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทบัลาน 
พื้นท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นเขตพื้นท่ีตน้น ้ าของลุ่มน ้ าส าคญั ๆ ไดแ้ก่ ลุ่มน ้ าล ามูลบน ลุ่มน ้ าล าปลายมาศ ลุ่มน ้ า
ล าพระเพลิงและลุ่มน ้าล าตะคอง ส่วนบริเวณพื้นท่ีตน้น ้าท่ีมีสภาพพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรม ไดแ้ก่ ล าเชียงไกร 
ซ่ึงมีพื้นท่ีตน้น ้ามาจากบริเวณพื้นท่ีก่ิงอ าเภอเทพารักษ ์ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีตอนกลางและตอนล่างของ
ล าน ้า น ้าท่ีไหลลงสู่พื้นท่ีดงักล่าวมีสภาพท่ีไหลไม่ต่อเน่ือง ท าใหล้ าน ้าขาดช่วงในการไหล จนเกิดปัญหา
การขาดแคลนน ้ า นอกจากนั้นจงัหวดันครราชสีมา ยงัมีพื้นท่ีป่าสงวนท่ีใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และวิจยั
ทางดา้นธรรมชาติ ไดแ้ก่ สถานีวจิยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช  

จากขอ้มูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช และกรมป่าไม ้ปี พ.ศ. 2543 พบวา่ เขต
รักษาพนัธ์ุสัตวป่์า อุทยานแห่งชาติ และป่าสงวนแห่งชาติในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมามีพื้นท่ีรวมกนั 
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จ านวน 6,158 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของพื้นท่ีลุ่มน ้ าในจงัหวดั ซ่ึงมีค่าประมาณ 19,027 
ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นท่ีบางส่วนยงัเป็นพื้นท่ีทบัซอ้น 

จากสถานการณ์แนวโนม้ของปัญหาดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ พื้นท่ีป่าไมข้องจงัหวดันครราชสีมา มี
แนวโน้มลดลงทุก ๆ ปี โดยปัญหาส าคญั คือ การบุกรุกท าลายพื้นท่ีป่าไม ้อนัเป็นผลมาจากความไม่
ชดัเจนของแนวเขตป่าไม ้ท าให้มีการบุกรุกพื้นท่ีป่าไมอ้ยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น แนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ี
ค่อนขา้งไดผ้ลมากท่ีสุด คือ การจดัท าแนวเขตป่าไมใ้ห้ชดัเจนควบคู่ไปกบัการประชาสัมพนัธ์ให้ทุกฝ่าย
ทราบถึงโทษทางกฎหมายของการบุกรุกยดึถือครอบครองพื้นท่ีป่าไม ้ตลอดจนการปลูกฝังสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมอ้ยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ รวมไปถึงการเร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว โดยการปลูกป่าในท่ีดินของรัฐหรือท่ีดินของเอกชน การปลูกตน้ไมใ้น
เมือง การปลูกต้นไม้ในท่ีสาธารณประโยชน์ให้มากยิ่งข้ึน  (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด
นครราชสีมา: 2553) 

4) พื้นท่ีป่าชุมชน หมายถึงท่ีดิน และ/หรือท่ีดินป่าไมท่ี้ชุมชนไดด้ าเนินการ หรือไดรั้บ
อนุญาตตามกฎหมายให้ด าเนินการร่วมกบัพนกังาน เจา้หนา้ท่ี ในการจดัการกิจการงานดา้นป่าไมอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองภายใตก้ฎหมาย กฏระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ปฏิบติัและแผนงานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจสอดคลอ้งกบั
ความเช่ือและวฒันธรรม ของชุมชนทอ้งถ่ิน การจดัการ หรือด าเนินการดงักล่าว ก็เพื่อการอนุรักษ ์และ
ใหชุ้มชนไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื  

จงัหวดันครราชสีมา ไดจ้ดัท าโครงการป่าชุมชน จนถึง 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 ซ่ึงกรม
ป่าไม ้ไดอ้นุมติัให้ด าเนินการโครงการแลว้ จ านวน 183 โครงการ 281 หมู่บา้นมีพื้นท่ี 95,766 – 0 - 67.2 
ไร่2 ส่วนใหญ่เป็น ป่าเตง็รัง ป่าชา้ และพื้นท่ีสาธารณะ ท่ีรวมทั้งพื้นท่ีป่าท่ีเป็นป่าบก ป่าละเมาะ และพื้นท่ี
ชุ่มน ้ า ป่าชุมชนท่ีส าคญัเป็นกรณีตวัอยา่งท่ีประชาชนไดด้ าเนินการเอง สร้างกฎเกณฑ์ในการดูแลรักษา
ป่าและการใชป้ระโยชน์จากป่า โดยผา่นกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  
   

2.8.4 ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 
 ทรัพยากรความหลากหลายสัตว์ป่า มีความสัมพนัธ์กับพื้นท่ีป่าไม้ โดยเฉพาะพื้นท่ี

อนุรักษ์ท่ีเป็นอุทยานแห่งชาติทั้ง 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทบัลาน 
รวมทั้งมีการน าสัตวป่์าสงวนและสัตวป่์าคุม้ครองมาเล้ียงในสวนสัตว ์คือ สวนสัตวเ์ปิด ทั้งท่ีเป็นสัตวป่์า
ทอ้งถ่ิน สัตวป่์าต่างถ่ิน รวมทั้งการประกาศให้พื้นท่ีวดัและศาสนสถานเป็นพื้นท่ีห้ามล่า นอกจากนั้น 
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวป่์าในพื้นท่ีสถานีวิจยัสะแกราช ซ่ึงมีทั้งสัตวข์นาดใหญ่ 
ไดแ้ก่ เกง้ กวาง และสัตวปี์ก ไดแ้ก่ ไก่ป่า เป็นตน้ พื้นท่ีชุ่มน ้ า อ่างเก็บน ้ า และล าน ้ าส าคญั ๆ พื้นท่ีท่ี

                                                           
2 ส านกังานจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 8  นครราชสีมา 
http://www.forest.go.th/nakhonratchasima_8/forestfarm46/farm/web/index.php?option=com_content&view=article&id=383  
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ส าคญัซ่ึงเป็นป่าฟ้ืนสภาพและเป็นแหล่งอาหารของกระทิง คือ เขาแผงมา้ อ าเภอวงัน ้ าเขียว เป็นพื้นท่ี
ศึกษากรณีตวัอยา่งในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

 

2.8.5 ด้านทรัพยากรจุลนิทรีย์   
 ทรัพยากรความหลากหลายเก่ียวกบัจุลินทรีย ์มีความสัมพนัธ์กบัความหลากหลายทาง

ชีวภาพ พืชพนัธ์ุ ส่วนใหญ่ไดท้  าการศึกษาในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติทบัลาน และสถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้ม
สะแกราช รวมทั้งพื้นท่ีป่าชุมชนหนองระเวยีง ซ่ึงมีนกัวชิาการให้ความสนใจศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ไดแ้ก่ ไลเคน รา เห็ด เป็นตน้  นอกจากนั้นยงัไดมี้การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของโปร
โตซวั และแพลงกต์อนทั้งท่ีอยูใ่นแหล่งน ้าและดิน 
 

2.9  ด้านการเมือง 
2.9.1 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวดันครราชสีมา  

จากการศึกษาพบว่าจังหวดันครราชสีมามีสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง จากกรณียุบสภา และมีการเลือกตั้งทัว่ไปเม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 มีจ  านวน 15 
คน  
 

ตารางที ่76 แสดงรายช่ือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในจงัหวดันครราชสีมา  
ที่ ช่ือ-สกุล พรรค โทรศัพท์ 
1 นายวรรณรัตน์ ชาญนุกลู ชาติพฒันาเพื่อแผน่ดิน 089-8454828 
2 นายวชัรพล โตมรศกัด์ิ ชาติพฒันาเพื่อแผน่ดิน 044-215373  และ 044-215798 
3 นายประเสริฐ บุญชยัสุข ชาติพฒันาเพื่อแผน่ดิน 044-252470  และ 044- 262933 
4 นางทศันียา รัตนเศรษฐ เพื่อไทย 044-214119  และ 081-8789999 
5 นายโกศล ปัทมะ เพื่อไทย 081-8405870 
6 นายสุชาติ ภิญโญ เพื่อไทย 081-8777497 
7 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ เพื่อไทย 081-3468888  และ 044-214119 
8 นายจรูญพงศ ์พนัธ์ุศรีนคร เพื่อไทย 081-7902270  และ 044-928326 
9 นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ชาติพฒันาเพื่อแผน่ดิน 081-9295589 

10 นายบุญจง วงศไ์ตรรัตน์ ภูมิใจไทย 044-491777  และ 044-202540 
11 นายสัมภาษณ์ อตัถาวงศ ์ เพื่อไทย 081-9670607 
12 นายประนอม โพธ์ิค า ภูมิใจไทย 081-3899199 
13 นายศิรสิทธ์ิ เลิศดว้ยลาภ เพื่อไทย  ไม่มีขอ้มูล 
14 นายประเสริฐ จนัทรรวงทอง เพื่อไทย 081-8792886  และ 044-412919 
15 นายวสิิทธ์ิ พิทยาภรณ์ ภูมิใจไทย 081-7257371 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวดันครราชสีมา (2554) 
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2.9.2 สาขาพรรคการเมืองในพืน้ทีจั่งหวดันครราชสีมา  
ในพื้นท่ีจังหวดันครราชสีมามีจ านวนสาขาพรรคการเมืองท่ีตั้ งอยู่ในพื้นท่ีจ  านวน

ทั้งหมด จ านวน 10  สาขา จาก 7 พรรคการเมือง ซ่ึงตั้งกระจายอยูใ่นอ าเภอต่าง ๆ ดงัน้ี  
 

ตารางที ่77 แสดงสาขาพรรคการเมือง ท่ีตั้งและประธานสาขาพรรคการเมือง 
พรรคการเมอืง ที่อยู่สาขา ประธานสาขาพรรค 
1. ประชาธิปัตย ์
 

1.  สาขาพรรคประชาธิปัตย ์ ล  าดบัท่ี  5  (อ.พิมาย)  
51/7 หมู่ 17 ถ.พิบูลยรั์ตน ์ต.ในเมือง อ.พิมาย  
จ.นครราชสีมา 30110   

นายวิมล  มะลิลา 
081-8782541  
และ044-481377 

2.  สาขาพรรคประชาธิปัตย ์ ล  าดบัท่ี  118 (อ.ครบุรี) 
427 หมู่ 1 ต.จระเขหิ้น  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา  30250 

นางกาญจนา  สงัคะรักษ ์
081-5471268 

3.  สาขาพรรคประชาธิปัตย ์ ล  าดบัท่ี  133  (อ.โนนไทย)  
816-817 หมู่ 1 ถ.โนนไทย-ขามสะแกแสง ต.โนนไทย  
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30120 

จ.ส.ต.ต๋ึง  พ่ึงก่ิง 
044-381253 

4.  สาขาพรรคประชาธิปัตย ์ ล  าดบัท่ี  174  (อ.ด่านขนุทด) 
34/5 หมู่ 1 บ.หนองบวัโคก ต.บา้นแปรง อ.ด่านขนุทด  
จ.นครราชสีมา 30210   

นางดารา  เกษกะโกมล 
086- 9071105 

2. มหาชน 5.  สาขาพรรคมหาชน  ล าดบัท่ี 53 (อ.สูงเนิน) 
9  หมู่ 3 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  30170   

นายวินยั  เมฆขนุทด 
081-2653826 

3. เพ่ือฟ้าดิน 6.  สาขาพรรคเพ่ือฟ้าดิน  ล าดบัท่ี  3 (อ.เมือง) 
199  หมู่ 5 ต.หนองบวัศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000    

ส.อ.กมล  พรหมมาก 
086-2449557 

4 .  รวมใจไทย
ชาติพฒันา 

7. สาขาพรรครวมใจไทยชาติพฒันา ล าดบัท่ี 3 (อ.เมือง)  
637  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

นายชาญชยั  อินทรประวติั 
081-8770757 

5 .  เ ที ย น แ ห่ ง
ธรรม 

8. สาขาพรรคเทียนแห่งธรรม ล าดบัท่ี  1 (ต.ตะขบ อ.ปักธงชยั) 
238 หมู่ 1 ต.ตะขบ  อ.ปักธงชยั จ.นครราชสีมา  30150 

นางปราณีต  เมืองครุธ 
044-373151 

6. เพ่ือไทย 9. สาขาพรรคเพ่ือไทย  ล  าดบัท่ี  8  (อ.เมือง) 89/3   
ถ.หนองบวัรอง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 

นายภาณุ  เลก็สุนทร 
044-353444 

7. ประชาธรรม 10. สาขาพรรคประชาธรรม ล าดบัท่ี 4 (อ.ด่านขนุทด) 
97 หมู่ 6 ต.กดุพิมาน อ.ด่านขนุทด จ.นครราชสีมา  30210  

นายต๋อย  สุขวนั 
082-7544047 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวดันครราชสีมา (วนัท่ี 1 ตลุาคม 2554) 
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2.10 ด้านการจัดการภาคราชการ 
จงัหวดันครราชสีมามีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1) การบริหารราชการส่วนกลาง จงัหวดันครราชสีมามีส่วนราชการสังกดัส่วนกลางท่ีตั้ง
หน่วยงานเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีในจงัหวดัอยูป่ระมาณ 196 หน่วย (รวมทั้งหน่วยงานอิสระ 26 หน่วย และ
รัฐวสิาหกิจ 27 หน่วย) 

2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซ่ึงมีก านนั และผูใ้หญ่บา้นอยู่ภายใตก้ารบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคด้วย จงัหวดันครราชสีมามีหน่วยงานราชการสังกัดส่วนภูมิภาคประจ าจงัหวดั 
จ านวน 36 หน่วยงาน จงัหวดันครราชสีมาแบ่งการปกครองออกเป็น 32 อ าเภอ 289 ต าบล 3,743 หมู่บา้น 
ดงัน้ี 
 

ตารางที ่78 แสดงอ าเภอ จ านวนต าบล และจ านวนหมู่บา้นของจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ.  2553 
อ าเภอ จ านวนต าบล (แห่ง) จ านวนหมู่บ้าน(แห่ง) 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  25 243 
อ าเภอขามทะเลสอ 5 46 
อ าเภอสูงเนิน  11 125 
อ าเภอสีคิ้ว  12 169 
อ าเภอโนนไทย  10 131 
อ าเภอพระทองค า 5 74 
อ าเภอด่านขุนทด  16 220 
อ าเภอโนนสูง  16 195 
อ าเภอขามสะแกแสง 7 72 
อ าเภอหนองบุญมาก  9 104 
อ าเภอโชคชยั  10 126 
อ าเภอปักธงชยั  16 213 
อ าเภอครบุรี  12 152 
อ าเภอเสิงสาง  6 84 
อ าเภอวงัน ้าเขียว 5 83 
อ าเภอปากช่อง  12 217 
อ าเภอพิมาย  12 208 
อ าเภอชุมพวง  9 130 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  5 61 
อ าเภอจกัราช  8 108 
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ตารางที่ 78 แสดงอ าเภอ จ านวนต าบล และจ านวนหมู่บา้นของจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 (ต่อ) 
อ าเภอ จ านวนต าบล (แห่ง) จ านวนหมู่บ้าน(แห่ง) 

อ าเภอคง  10 155 
อ าเภอบวัใหญ่  10 121 
อ าเภอประทาย  13 148 
อ าเภอโนนแดง  5 65 
อ าเภอเทพารักษ ์ 4 58 
อ าเภอหว้ยแถลง 10 120 
อ าเภอเมืองยาง 4 44 
อ าเภอล าทะเมนชยั 4 59 
อ าเภอบา้นเหล่ือม 4 39 
อ าเภอบวัลาย 4 45 
อ าเภอแกง้สนามนาง  5 56 
อ าเภอสีดา  5 50 

รวม 289 3,721 
ท่ีมา : ส านักงานท้องถ่ินจังหวดันครราชสีมา (2553) 
 

3) การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดันครราชสีมามีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3 
รูปแบบ ดงัน้ี  

ก. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง คือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา   
ข. เทศบาลจ านวน 75 แห่ง ประกอบดว้ย เทศบาลนครจ านวน 1 แห่ง คือ เทศบาล

นครนครราชสีมา เทศบาลเมืองจ านวน 3 แห่ง คือเทศบาลเมืองปากช่อง เทศบาลเมืองบวัใหญ่ และ
เทศบาลเมืองสีคิ้ว และเทศบาลต าบลจ านวน 71 แห่ง ดงัตารางต่อไปน้ี  
 

ตารางที ่79 แสดงอ าเภอ และเทศบาลต าบลของจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 
อ าเภอ ช่ือเทศบาลต าบล 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  1. เทศบาลต าบลโคกกรวด  
2. เทศบาลต าบลจอหอ   
3. เทศบาลต าบลหนองไผล่อ้ม  
4. เทศบาลต าบลหวัทะเล  
5. เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  
6. เทศบาลต าบลโคกสูง   
7. เทศบาลต าบลหนองไข่น ้า  
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ตารางที ่79 แสดงอ าเภอ และเทศบาลต าบลของจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 (ต่อ) 
อ าเภอ ช่ือเทศบาลต าบล 

 8. เทศบาลต าบลปรุใหญ่  
อ าเภอขามทะเลสอ 9. เทศบาลต าบลขามทะเลสอ 
อ าเภอสูงเนิน  10. เทศบาลต าบลสูงเนิน  

11. เทศบาลต าบลกุดจิก   
อ าเภอสีคิ้ว  12. เทศบาลต าบลลาดบวัขาว   

13. เทศบาลต าบลหนองน ้าใส   
14. เทศบาลต าบลคลองไผ ่  

อ าเภอโนนไทย  15. เทศบาลต าบลโนนไทย   
16. เทศบาลต าบลโคกสวาย   
17. เทศบาลต าบลบลัลงัก ์ 

อ าเภอพระทองค า 18. เทศบาลต าบลพระทองค า  
อ าเภอด่านขุนทด  19. เทศบาลต าบลด่านขนุทด  

20. เทศบาลต าบลหนองกราด  
21. เทศบาลต าบลหนองบวัตะเกียด  

อ าเภอโนนสูง  22. เทศบาลต าบลโนนสูง  
23. เทศบาลต าบลด่านคลา้  
24. เทศบาลต าบลมะค่า  
25. เทศบาลต าบลใหม่  
26. เทศบาลต าบลดอนหวาย   
27. เทศบาลต าบลตลาดแค   

อ าเภอขามสะแกแสง 28. เทศบาลต าบลขามสะแกแสง  
29. เทศบาลต าบลหนองหวัฟาน  
30. เทศบาลต าบลโนนเมือง   

อ าเภอหนองบุญมาก  31. เทศบาลต าบลหนองหวัแรด  
32. เทศบาลต าบลแหลมทอง  

อ าเภอโชคชยั  33. เทศบาลต าบลโชคชยั  
34. เทศบาลต าบลด่านเกวยีน  
35. เทศบาลต าบลท่าเยีย่ม  

อ าเภอปักธงชยั  36. เทศบาลต าบลเมืองปัก   
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ตารางที ่79 แสดงอ าเภอ และเทศบาลต าบลของจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 (ต่อ) 
อ าเภอ ช่ือเทศบาลต าบล 
 37. เทศบาลต าบลตะขบ  

38. เทศบาลต าบลนกออก   
39. เทศบาลต าบลปักธงชยั   
40. เทศบาลต าบลล านางแกว้   
41. เทศบาลต าบลบ่อปลาทอง  

อ าเภอครบุรี  42. เทศบาลต าบลแชะ  
43. เทศบาลต าบลจระเขหิ้น   
44. เทศบาลต าบลไทรโยงไชยวาล  
45. เทศบาลต าบลอรพิมพ ์ 
46. เทศบาลต าบลครบุรีใต ้  

อ าเภอเสิงสาง 47. เทศบาลต าบลเสิงสาง  
48. เทศบาลต าบลโนนสมบูรณ์   

อ าเภอวงัน ้าเขียว 49. เทศบาลต าบลศาลเจา้พอ่  
อ าเภอปากช่อง  50. เทศบาลต าบลหมูสี  

51. เทศบาลต าบลสีมามงคล  
52. เทศบาลต าบลกลางดง  
53. เทศบาลต าบลวงัไทร  

อ าเภอพิมาย  54. เทศบาลต าบลพิมาย  
55. เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  

อ าเภอชุมพวง  56. เทศบาลต าบลชุมพวง  
อ าเภอจกัราช  57. เทศบาลต าบลจกัราช  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  58. เทศบาลต าบลท่าชา้ง  
อ าเภอคง  59. เทศบาลต าบลเมืองคง 

60. เทศบาลต าบลเทพาลยั  
อ าเภอประทาย  61. เทศบาลต าบลประทาย 
อ าเภอโนนแดง  62. เทศบาลต าบลโนนแดง 
อ าเภอหว้ยแถลง 63. เทศบาลต าบลหว้ยแถลง 

64. เทศบาลต าบลหินดาด 
อ าเภอเมืองยาง 65. เทศบาลต าบลเมืองยาง 
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ตารางที ่79 แสดงอ าเภอ และเทศบาลต าบลของจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 (ต่อ) 
อ าเภอ ช่ือเทศบาลต าบล 
อ าเภอล าทะเมนชยั 66. เทศบาลต าบลหนองบวัวง  

67. เทศบาลต าบลขยุ  
อ าเภอบา้นเหล่ือม 68. เทศบาลต าบลบา้นเหล่ือม 
อ าเภอบวัลาย 69. เทศบาลต าบลหนองบวัลาย 
อ าเภอแกง้สนามนาง  70. เทศบาลต าบลบึงส าโรง  
อ าเภอสีดา  71. เทศบาลต าบลสีดา 
ท่ีมา : ส านักงานท้องถ่ินจังหวดันครราชสีมา (2553) 
  

ค. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) พื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมามีองค์การบริหารส่วนต าบล 
ทั้งหมดจ านวน 258 แห่ง ซ่ึงมีรายละเอียดสามารถสืบคน้ขอ้มูลได้ท่ี www.koratlocal.go.th และ 
www.nakhonratchasima.go.th  (ส านกังานทอ้งถ่ินจงัหวดันครราชสีมา, 2553) เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 
พ.ศ. 2545 กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็น 3 ขนาด คือ (1) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ (2) องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง (3) องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลขนาดเล็ก และองคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งสามารถเปล่ียนแปลงขนาดขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลไดต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยจะตอ้งผ่านหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกลาง
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

http://www.nakhonratchasima.go.th/
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แผนที ่23 แสดงการแบ่งเขตการปกครอง จงัหวดันครราชสีมา 


